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ROZMOWY O SPRAWACH WAŻNYCH DLA LUBSKA

Spotkanie ze Starostą
Żarskim i radnymi
powiatowymi

8 lipca 2021 roku w lubskim ratuszu
odbyło się spotkanie Burmistrza
Lubska Janusza Dudojcia ze Starostą
Żarskim Józefem Radzionem i radnymi powiatowymi: Elżbietą Haściło,
Krzysztofem Czerniawskim oraz
Sebastianem Górskim.
W trakcie spotkania poruszono naj-

Rozmowy o obwodnicy
Lubska oraz o planach
przystąpienia Gminy
Lubsko do EUWT „PolskoNiemiecki Geopark Łuk
Mużakowa”
Dnia 23 czerwca 2021 roku w Urzędzie
Miejskim w Lubsku odbyło się spotkanie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z Radnym Sejmiku Województwa
Lubuskiego Sławomirem Muzyką,
Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Tonderem, Naczelnikiem
Wydziału Dokumentacji ZDW Krzysztofem Kocikiem oraz Dyrektorem Biura
Współpracy Zagranicznej i Europejskiej
Współpracy Terytorialnej z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa

ważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy gminy Lubsko.
Omówiono m.in. sprawy dotyczące:
• utrzymania dróg powiatowych, koszenia poboczy i przycinania gałęzi,
• możliwości przekazywania do Gmin
wyremontowanych dróg powiatowych
wraz z obowiązkiem ich utrzymania,
• możliwości realizacji inwestycji
związanych ze służbą zdrowia i polityką senioralną, przy wykorzystaniu
środków zewnętrznych,
• naprawy gwarancyjnej dróg powia-

towych ul. Głowackiego i Kilińskiego
w Lubsku.
Starosta poinformował o rozstrzygnięciu drugiego przetargu na remont
cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na 2021 rok, przy użyciu
mieszanki grysu i emulsji asfaltowej.
Wykonawcą tych prac w gminie
Lubsko jest Zakład Transportowy
i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz z Lubska.
M.K.

Na zdjęciu: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Elżbieta Haściło, Sebastian
Górski, Krzysztof Czerniawski – radni powiatowi, Starosta Żarski
Józef Radzion

Lubuskiego Radosławem Brodzikiem.

kiem - Dyrektorem Biura Współpracy
Zagranicznej i Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w Zielonej Górze, dotyczące przystąpienia Gminy Lubsko do
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki
Geopark Łuk Mużakowa”.
Dzięki przystąpieniu do Ugrupowania
Gmina Lubsko otrzyma dodatkowe
możliwości aplikowania o środki, głównie na działania w zakresie dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego i turystyki. Gmina Lubsko planuje wykorzystać
międzynarodową współpracę w EUWT
w kierunku przywrócenia dawnej
świetności zabytkowemu pałacowi w
Dłużku wraz z założeniem pałacowo
- parkowym.
M.K.

Na zdjęciu: Radosław Brodzik, Janusz Dudojć, Sławomir Muzyka,
Paweł Tonder, Krzysztof Kocik

Pierwszym tematem spotkania była
prezentacja udoskonalonego wariantu
przebiegu obwodnicy Lubska z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych,
który ma szansę na pozytywną opinię
decyzji środowiskowej.
Rozmawiano jednocześnie o kompleksowym rozwiązaniu problemu komunikacyjnego dróg wojewódzkich w
gminie Lubsko, a także o gruntownym
remoncie ulicy Wrocławskiej wraz z
chodnikami, z uwagi na bardzo zły stan
techniczny tej infrastruktury.
Drugim tematem spotkania były wstępne rozmowy Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z Radosławem Brodzi-

W Y DA R Z E N I E

POZYSKALI PRAWIE 45 TYS BURMISTRZ
LUBSKA OTRZYMAŁ
ZŁ NA ZAKUP SPRZĘTU
ABSOLUTORIUM!
I WYPOSAŻENIA OSP
Dnia 12 lipca 2021 roku
w Urzędzie Miejskim w
Lubsku zostały podpisane
umowy pomiędzy Gminą
Lubsko a Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi
w Górzynie, Starej
Wodzie oraz Chociczu,
będące następstwem
pozyskanego przez ww.
OSP dofinansowania z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze na zakup
sprzętu i wyposażenia

jednostek.
Podpisanie umów odbyło się przy
udziale pracownika Urzędu Miejskiego
w Lubsku Norberta Kawki pełniącego
funkcję koordynatora projektu, w ramach
którego OSP Górzyn otrzymała 15 000
zł dofinansowania, OSP Stara Woda 15
000 zł, OSP Chocicz 14 809,47 zł, przy
całkowitym koszcie przedsięwzięcia
analogicznie: 20 000 zł, 20 000 zł oraz
19 745,96 zł.
Z uwagi na fakt, iż z założeń programu
wynika, że kwota udzielonej dotacji nie
może przekroczyć 75% rzeczywiście
poniesionych kosztów, Gmina Lubsko
dofinansowała różnicę pomiędzy całkowitym kosztem przedsięwzięciem a

dofinansowaniem z WFOŚiGW, czyli
OSP Górzyn i Stara Woda otrzymały po
5 000,00 zł, a OSP Chocicz 4 936,49 zł.

Dofinansowanie zostało pozyskane ze
środków Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych Część
2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i
wyposażenia jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na zadanie pod nazwą
„Zakup sprzętu wyposażenia osobistego
w celu zabezpieczenia życia i zdrowia
strażaków biorących udział w akcjach
ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego”.
M.K.

Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu umów - Tadeusz Dziedziński Prezes OSP w Górzynie, Janusz Dudoić Burmistrz
Lubska, Paweł Opuszko Prezes OSP w Starej Wodzie, Norbert Kawka koordynator projektu.
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Podczas XXXIII sesji zwyczajnej Rady
Miejskiej w Lubsku, która odbyła się 29
czerwca 2021 roku, radni przegłosowali
uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubska absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Lubsko za
rok 2020.
Jak powiedział Burmistrz, rok 2020 był
bardzo trudny, ale wspólnym wysiłkiem
udało się zrealizować wiele zadań,
spłacać zadłużenie, a przy tym jeszcze
wypracować nadwyżkę budżetową i
wolne środki.
Burmistrz podkreślił, że udzielone mu
absolutorium to sukces wielu osób oraz
podmiotów i za okazane mu wsparcie
podziękował: Radnym Rady Miejskiej
w Lubsku, a także Pani Annie Górskiej

W imieniu Radnych Rady Miejskiej w
Lubsku gratulacje z tytułu uzyskanego
absolutorium z wykonania budżetu
Gminy Lubsko za 2020 rok Burmistrzowi
Lubska Januszowi Dudojciowi złożyli
radni: Monika Przysmak oraz Artur
Bondarenko.

M AG A Z Y N L U B S K I N R 7-8/2021 ( 366-367 )

Skarbnikowi Gminy oraz Pani Iwonie
Poszwie Sekretarzowi Gminy, jak również wszystkim pracownikom Urzędu
Miejskiego w Lubsku, a w szczególności
pracownikom Wydziału Finansowego za
rzetelną i sumienną pracę przy realizacji
i rozliczaniu budżetu Gminy Lubsko za
2020 rok.
Burmistrz wielokrotnie i przy różnych
okazjach podkreślał, że działalność
Gminy to nie tylko jego działania, ale
także działania wspomnianych wyżej
osób, jak również podległych Gminie
jednostek, w tym gminnych Spółek.
Współdziałanie jest bardzo ważne, bo
tylko ono daje najlepszy, najbardziej
efektywny i skuteczny wynik.
M.K.

Za wspólną pracę w 2020 roku
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
podziękował Iwonie Poszwie
Sekretarzowi Gminy oraz Annie
Górskiej Skarbnikowi Gminy.
M AG A Z Y N L U B S K I N R 7-8/2021 ( 366-367 )
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XXXIII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
29 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury (obecnie
Biblioteki-Centrum Kultury), odbyła się
XXXIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej
w Lubsku.
W obradach udział wzięło 15 Radnych
Rady Miejskiej w Lubsku, Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz Gminy
Iwona Poszwa, Skarbnik Gminy Anna
Górska, Naczelnicy wydziałów Urzędu
Miejskiego, Kierownicy jednostek oraz
goście.
Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady, Pan Tadeusz Masiel pełniący
funkcję Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej podczas wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w
Lubsku przeprowadzonych dnia 13
czerwca 2021 roku, wręczył nowej radnej Pani Ewie Śmiałek-Kowalewskiej
zaświadczenie o wyborze. Następnie
odbyła się ceremonia złożenia przez
radną ślubowania.
W kolejnym punkcie porządku obrad
sesji, Burmistrz Lubska przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, w którym przypomniał, że Gmina
Lubsko jest 6 miesięcy po wyjściu z
Programu Postępowania Naprawczego
i 90 dni po zakończonym pozytywnym
wynikiem audycie przeprowadzonym na
zlecenie Ministerstwa Finansów przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze z wywiązywania się
przez Gminę Lubsko z warunków umowy pożyczki zawartej 20 października
2020 roku ze Skarbem Państwa.
Burmistrz poinformował o przyznanym
Gminie Lubsko dofinansowaniu w
kwocie 600 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na modernizację oczyszczalni ścieków
w Tucholi Żarskiej, a także o dofinansowaniu w ramach rządowego programu
„Maluch+ edycja 2021” w wysokości
11 520 zł na częściowe pokrycie kosztów
funkcjonowania Żłobka nr 1 w Lubsku
w okresie od stycznia do grudnia 2021
roku.
Równie istotną informacją było podpisanie aneksu do porozumienia z 2019 roku
zawartego z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze w zakresie
wsparcia przy realizacji programu prio-

rytetowego „Czyste Powietrze”. Dzięki
temu Gmina Lubsko pozyskała 30 000
zł dofinansowania na uruchomienie i
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
Burmistrz poinformował o odbytych
spotkaniach, w tym w szczególności o
spotkaniu, które odbyło się w lubskim
ratuszu dnia 23 czerwca 2021 roku
z Radnym Sejmiku Województwa
Lubuskiego Sławomirem Muzyką,
Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Tonderem, Naczelnikiem
Wydziału Dokumentacji ZDW Krzysztofem Kocikiem oraz Dyrektorem Biura
Współpracy Zagranicznej i Europejskiej
Współpracy Terytorialnej z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Radosławem Brodzikiem, podczas którego dyskutowano o sprawach:
drugiego etapu obwodnicy Lubska,
kompleksowego rozwiązania problemu
komunikacyjnego dróg wojewódzkich
w gminie Lubsko, możliwości przystąpienia Gminy Lubsko do Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
„Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.
Wśród innych poruszonych przez Burmistrza tematów były m.in.:
- starania Gminy Lubsko o przejęcie
zespołu pałacowo-parkowego w Dłużku;
- statystyka szczepień na terenie gminy
Lubsko;
- podpisanie umowy darowizny instrumentów, które po wielu staraniach trafiły
ze Społecznego Ogniska Muzycznego
w Lubsku do Lubskiego Domu Kultury
(obecnie Biblioteka-Centrum Kultury).
Burmistrz podziękował Prezydentowi
Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu
za pomoc w tej sprawie oraz doprowadzenie jej do pozytywnego dla Lubska
zakończenia.
Burmistrz poinformował również o
tym, że:
1) zakończono prace związane z wykonaniem dwóch wiat nad zalewem Karaś.
2) realizowane są prace związane z
konserwacją oświetlenia ulicznego, w
związku z czym w rejonie ulic, na których prowadzone są roboty, w trakcie
dnia mogą palić się lampy;
3) realizowane jest zadanie wymiany
słupów oświetlenia drogowego. Jego

inwestorem jest Enea Oświetlenie Sp. z
o.o., która w ramach inwestycji dokona
wymiany 60 słupów oświetlenia drogowego na ul. Głowackiego, Przemysłowej
oraz Botanicznej;
4) trwa budowa wodociągu w ulicy
Błotnej w Lubsku i dalej w kierunku
strefy inwestycyjnej w Górzynie. Prace
są realizowane przez LWiK Sp. z o.o.
ze środków, które Gmina Lubsko pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych i przekazała aportem Spółce.
LWiK projektuje także budowę wodociągu na odcinku od ul. Błotnej do ul.
Poznańskiej. Prace są mocno zaawansowane. Dokumentacja przeszła już uzgodnienia z ZDW oraz ZUD. Roboty zostaną
zrealizowane do końca 2021 roku.
Równolegle trwają prace projektowe
modernizacji sieci wodociągowej w ul.
Poznańskiej i Krakowskie Przedmieście
(do ratusza). Pozwolenia na budowę powinny być wydane do wiosny 2022 roku,
a prace zakończone do końca 2022 roku.
Burmistrz wyjaśnił, że bardzo ważnym
aspektem tej inwestycji jest to, że połączenie obecnego wodociągu od strony
Górzyna i strefy z wodociągiem z Lubska
stworzy alternatywę zasilania w wodę
całego obszaru gminy dziś zasilanego z
ujęcia w Gozdnie. Dotyczy to miejscowości: Górzyn, Gozdno, Chocicz, Grabków, Osiek, Dąbrowa, Kałek, Tymienice
oraz Raszyn.
Kolejnym pozytywem inwestycji jest to,
że wybudowanie wodociągu od strony
Lubska do strefy w Górzynie umożliwi
zabezpieczenie potencjalnych zakładów
na strefie w dostateczną ilość wody.
Stworzona alternatywa dostawy wody
z innego źródła pozwoli na dwustronne
zasilenie w wodę omawianego obszaru.
Polepszą się także przepływ oraz ciśnienie dostarczanej wody w Górzynie, jak
również w miejscowościach, które nadal
będą zasilane z ujęcia w Gozdnie;
5) zrealizowano czyszczenie odcinka
murowanego kanału rzeki Lubszy z
zalęgającego szlamu, następnie umyto
ten odcinek kanału. Wykoszono również
zarośla. Burmistrz poinformował, że nastąpi ręcznie sterowane piętrzenie wody
po to, by podnieść lekko poziom wody
na odcinku przechodzącym przez miasto.
Za wzorowo wykonaną pracę Burmistrz

podziękował strażakom Ochotniczej
Straży Pożarnej z Górzyna i Starej Wody;
6) trwają prace remontowe mostu na ul.
Reja. Jest to inwestycja Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze. W
wyniku przeprowadzonego przetargu,
Wykonawcą robót zostało Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów
MOSTY Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
Burmistrz podziękował Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz
Marszałkowi Województwa Lubuskiego
za podjęcie tej inwestycji.
Burmistrz poinformował również o tym,
że w wyniku rozstrzygniętego przetargu
Powiatu Żarskiego na przebudowę drogi
powiatowej na 1127F w miejscowości
Mokra od km 6+820 do km 7+264,50,
Wykonawcą robót został Tandem Sp. z
o.o. z Żagania.
Burmistrz przekazał informację w
sprawie prac związanych z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach:
Gdańskiej, Sportowej, Zapolskiej, Zana
i Żeromskiego , poprzedzających roboty
polegające na przebudowie wyżej wymienionych dróg;
Po sprawozdaniu Burmistrza, informacje
z działań podejmowanych w ostatnim
miesiącu przedstawili przewodniczący
poszczególnych komisji Rady Miejskiej.
Następnie Iwona Poszwa Sekretarz
Gminy omówiła raport o stanie Gminy
Lubsko za 2020 rok. Burmistrz wyjaśnił
zasady działania systemu gospodarowania odpadami. Przewodniczący Rady
Miejskiej wystąpił z wnioskiem powrotu
do rozmów w sprawie wysokości podatku od środków transportu, co Burmistrz
poparł prosząc o dyskusję w tym temacie
przy pracach nad projektem budżetu
Gminy Lubsko na 2022 rok.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok
2020. Uchwałę podjęto 13 głosami ZA,
2 głosami Wstrzymującymi się;
• udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lubska z tytułu wykonania budżetu za
rok 2020. Uchwałę podjęto 13 głosami
ZA, 2 głosami Przeciw;
• wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwałę podjęto
jednogłośnie 15 głosami ZA;
• wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwałę podjęto
jednogłośnie 15 głosami ZA;
• zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Lubsko na rok 2021. Uchwałę podjęto
jednogłośnie 15 głosami ZA;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 20212036. Uchwałę podjęto jednogłośnie 15
głosami ZA.
Po podjęciu uchwał nastąpił czas na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów,
jednak takowe nie wpłynęły.
W sprawach różnych Elżbieta Haściło
radna Powiatu Żarskiego przedstawiła
informację o działaniach Powiatu na
terenie gminy Lubsko. Poinformowała
m.in. o tym, że:
• od 29 czerwca 2021 roku rozpocznie
się wykaszanie poboczy przy drogach
powiatowych na terenie gminy Lubsko,
• podpisano umowę z Tandem Sp. z o.o. z
Żagania na przebudowę drogi w Mokrej.

POLITYKA / W GMINIE

XXXIV SESJA NADZWYCZAJNA
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
W dniu 9 lipca 2021
roku w odpowiedzi na
wniosek Burmistrza
Lubska odbyła się Sesja
Nadzwyczajna Rady
Miejskiej w Lubsku.
Podczas sesji zostały podjęte uchwały w sprawach:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko
dla terenów położonych w obrębach
ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz
Stara Woda. Uchwała została podjęta
jednogłośnie 14 głosami ZA.
• przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko. Uchwała
została podjęta jednogłośnie 14
głosami ZA.
• przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowa-
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Rozpoczęcie sesji. Na zdjęciu: Monika Przysmak Wiceprzewodnicząca,
Artur Bondarenko Przewodniczący, Radosław Bondarenko
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku.

Bardzo ważną uchwałę w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubsko dla terenów
położonych w obrębach
ewidencyjnych: Tuchola Żarska
oraz Stara Woda przedstawił Kamil
Zakrzewski Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Lubsku

XXXV SESJA NADZWYCZAJNA
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

W dniu 12 sierpnia 2021 roku w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Lubska
odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady
Miejskiej w Lubsku.

Burmistrz Lubska podziękował za udzielone mu absolutorium. Podkreślił, że
był to trudny rok, ale wspólnie udało się
zrobić wiele dobrego dla Gminy Lubsko
i jej mieszkańców.
M.K.

Działaniami projektowymi objętych zostanie 296 dzieci i 39 nauczycieli
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko.

• przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Lubsko.

Podczas sesji zostały podjęte uchwały
w sprawach:
• zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lubsko na rok 2021. Uchwała została
podjęta jednogłośnie 13 głosami ZA;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13
głosami ZA;
• ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lubsko.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
13 głosami ZA;

Uchwała została podjęta jednogłośnie
13 głosami ZA.
M.K.

Gmina Lubsko wspiera
przedszkolaków!
Podsumowanie VI Turnieju Wiedzy Historycznej
452 884,10 zł, to kwota
dofinansowania, którą
Lubsko pozyskało na
doposażenie przedszkoli
w pomoce dydaktyczne
oraz na dodatkowe
zajęcia dla dzieci!

XXXIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku odbyła się w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury (obecnie
Biblioteki-Centrum Kultury), przewodniczył jej Artur Bondarenko.

nia przestrzennego gminy Lubsko.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ZA.
• zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021. Uchwała
została podjęta jednogłośnie 15
głosami ZA.
• określenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Lubsko na rok
szkolny 2021/2022. Uchwała została
podjęta jednogłośnie 15 głosami ZA.
• ustalenia opłat za pobyt dziecka
w żłobku utworzonym przez Gminę
Lubsko. Uchwała została podjęta
jednogłośnie 15 głosami ZA.
• zmiany uchwały nr XVI/77/15
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22
lipca 2015 w sprawie utworzenia
Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania
mu statutu. Uchwała została podjęta
jednogłośnie 15 głosami ZA.
M.K.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubsku Artur Bondarenko pogratulowali Pani Ewie Śmiałek-Kowalewskiej
wygranej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubsku.
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Projekt realizowany będzie w roku
szkolnym 2021/2022. Działaniami
projektowymi objęte zostaną dzieci i
nauczyciele z Przedszkoli nr 1, nr 2,
nr 3, nr 5 w Lubsku, Oddziału Wychowania Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Lubsku, OWP
przy SP im. Żeromskiego w Górzynie.
Głównym celem projektu jest nabycie
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy.
Działania projektowe będą obejmowały: doposażenie przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w pomo-

ce dydaktyczne, zajęcia dla dzieci z
kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, zajęcia z
kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów pracy w grupie,
posługiwania się językiem obcym i
kursy dla nauczycieli.
Całkowita wartość projektu wynosi
532.804,83 zł, w tym 452.884,10 zł
(85%) - to pozyskane dofinansowanie,
natomiast 15% - to rzeczowy wkład
własny Gminy Lubsko.
Dofinansowanie zostało przyznane w
wyniku rozstrzygnięcia przez Zarząd
Województwa Lubuskiego konkursu
w ramach Osi priorytetowej: Nowoczesna edukacja, działanie: Poprawa
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020.
M.K.

XXXV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

- ZST ZNÓW MISTRZEM TURNIEJU

We wtorek 29. 06. 2021 r. w Muzeum hat - trickiem.
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w
Krzysztof
Kowsz
Żarach odbyło się Podsumowanie VI
Turnieju Wiedzy Historycznej. Ostatecznie po
ośmiu konkursach Zespół
Szkół Technicznych w
Lubsku zajął pierwsze
miejsce, zostając po raz
trzeci z rzędu MISTRZEM
TURNIEJU, ponadto Michalina Goch wywalczyła
indywidualnie również
tytuł MISTRZA TURNIEJU, a Kacper Zielonka
zajął trzecie miejsce. W
historii tychże turniejów, tylko Zespół Szkół Zespół Szkół Technicznych w Lubsku po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuł Mistrza Turnieju
Technicznych w Lubsku Wiedzy Historycznej. Na zdjęciu od lewej: Kacper Zielonka, Michalina Goch, oraz Karolina
może pochwalić się takim
Kotwicka wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem.
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BUDUJĄC WIELKIE LUBSKO C.D.
MODERNIZACJA SIECI
PUBLICZNY INTERNET W GMINIE LUBSKO
Gmina Lubsko pozyskała na
WODOCIĄGOWEJ W LUBSKU W gminie Lubsko jest realitę inwestycję dofinansowanie

Zakończono modernizację sieci
wodociągowej na ul. Dębowej
oraz Gdańskiej, Zana, Zapolskiej, Żeromskiego, a także
częściowo na ul. Norwida i
Sportowej.
Był to pierwszy etap robót, po-

przedzający przebudowę ww.
dróg. Środki na realizację tych
prac, Gmina Lubsko przekazała
wykonawcy robót - Lubskim
Wodociągom i Kanalizacji Sp. z
o.o. aportem.
M.K

Potrzeba realizacji zadania wymiany wodociągów była bardzo pilna
i uzasadniona. Rury, którymi dostarczana jest woda na niektórych odcinkach
mają ponad 140 lat. Sieć jest bardzo awaryjna. W wyniku przeprowadzonej
inwestycji, przerdzewiałe, skorodowane, uszkodzone rury, zastąpiono nowymi
rurami PE o wysokim standardzie, wytrzymałości i średnicy 160mm.

PRZEBUDOWA BOISKA DO
PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ
NAWIERZCHNIĄ W LUBSKU
23 lipca 2021 roku Gmina Lubsko
podpisała z wykonawca robót
umowę na przebudowę boiska
do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej w
Lubsku.
Zadanie polega na wymianie
nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy o łącznej
powierzchni 3036m2.
Przedmiotem projektu jest ułoże-

Podpisanie umowy na wykonawstwo
robót.

nie nowej sztucznej trawy wraz z
wypełnieniem. Atutem inwestycji, jest zastosowanie w nowej
nawierzchni granulatu EPDM
z recyklingu, zamiast obecnego
wypełnienia SBR. EPDM jest
bezpieczniejszą, zdrowszą, ekologiczną alternatywą SBR.
Wykonawcą robót jest MIZAR
Sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego.
Wyznaczony umownie termin
zakończenia prac, to 23 września
2021 roku.
Na realizację inwestycji Gmina
Lubsko pozyskała dofinansowanie w kwocie 70 000 zł z Programu Inwestycyjnego pn. Lubuska
Baza Sportowa.
M.K.

Przygotowanie terenu pod nową trawę.
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zowany projekt polegający na
wykonaniu przyłączy światłowodowych w miejscach:
• na odcinku od przystani kajakowej nad zalewem Karaś w
Lubsku przy ul. Słowackiego
30 do budynku Urzędu Miejskiego przy al. Niepodległości
2 (budynek po dawnej Szkole
Podstawowej nr 2),
• na odcinku od budynku OSIR
na stadionie miejskim w Lubsku przy ul. Żeromskiego do
budynku OSIR hala sportowa
przy ul. Bohaterów 3d,
• na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bohaterów
6 do budynku Urzędu Miejskiego przy al. Niepodległości 2
(dawna SP2),
• na odcinku (dawna) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Lubsku przy al. Wojska Pol-

stanowiące 100% kosztów.
Projekt realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa
I Powszechny dostęp do
szybkiego internetu, działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach,
pomiędzy lokalizacjami publicznych
punktów dostępu. ►

skiego 2 do budynku UM przy
al. Niepodległości 2 (dawna
SP2),
• na odcinku od Klubu Seniora
w Lubsku przy al. Wojska Polskiego 2a do budynku UM przy
al. Niepodległości 2 (dawna
SP2),
• na odcinku od (dawnego)
Lubskiego Domu Kultury przy
placu Jana Pawła II 1 w Lubsku do budynku UM przy al.

Niepodległości 2 (dawna SP2).
M.K.

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ
PRZEBUDOWY UL. GDAŃSKIEJ W LUBSKU
28 lipca 2021 roku Gmina
Lubsko podpisała umowę z
wykonawcą na realizację drugiego etapu przebudowy ul.
Gdańskiej w Lubsku.
W wyniku przeprowadzonego
przetargu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy
Tomasz Duczmal Pomoc Drogowa z Lubska za cenę 1 478
090 zł brutto.
Umowny termin zakończenia prac, to
28 października 2021
roku.
Zadanie finansowane
jest ze środków własnych budżetu Gminy
Lubsko na 2021 rok.
Wyjście z programu postępowania
naprawczego, wy-

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ
REMONT DREWNIANEJ
NA I ETAP PRZEBUDOWY BYŁEJ SP2 NA URZĄD KŁADKI PIESZO-ROWEROAWEJ
28 lipca 2021 roku
NA ULICY ZIELENIECKIEJ
Gmina Lubsko podpisała umowę z wykonawcą na realizację
zadania pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa istniejącego
budynku przy al. Niepodległości 2 w LubBudynek przy al. Niepodległości 2 w Lubsku przez wiele lat
sku wraz ze zmianą
był siedzibą Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku. W lutym
sposobu użytkowania
2019 roku Szkoła, decyzją rodziców i kadry pedagogicznej
budynku na cele użyplacówki przeniosła się do budynku przy ul. Bohaterów.
teczności publicznej
siedzibę Urzę- przetargu jako najkorzystniej– etap I”.
du Miejskie- szą wybrano ofertę wykonawcy
W ramach inwestygo w Lubsku Zakład Budowlany Wacław
Podpisanie umowy na
cji budynek po byłej
(częściowo), Bryczkowski z Żar za cenę 426
wykonawstwo robót.
Szkole Podstawowej Na zdjęciu: Wacław Bryczkowski Zakładu Go- 933 zł brutto.
nr 2 przy al. Niepod- Wykonawca; Burmistrz Lubska s p o d a r o w a - Zadanie finansowane jest ze
Janusz Dudojć.
ległości 2 w Lubsku
nia Mieniem środków własnych Gminy
zostanie przebudoKomunalnym oraz Miejsko- Lubsko.
wany i rozbudowany, a także -Gminnego Ośrodka Pomocy Umowny termin zakończenia
zmieni się jego funkcja. Doce- Społecznej.
prac: 28 listopad 2021 rok.
lowo budynek będzie stanowił W wyniku przeprowadzonego
M.K.

PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU
PO DAWNYM USC

Trwają prace adaptacyjne I piętra budynku po dawnym USC
przy al. Wojska Polskiego 2a.

Zakończono roboty wyburzeniowe, wymieniono stolarkę
okienną. Rozpoczęto już prace

wykończeniowe w sanitariatach oraz na klatce schodowej.
M.K.

pracowana
nadwyżka i
wolne środki stwarzają
Gminie dobre warunki
do inwestowania.
M.K.

WYREMONTOWANO MOST
W GÓRZYNIE
Podpisanie umowy na wykonawstwo robót.

Mapka poglądowa – odcinek drogi ul. Gdańskiej, który będzie podlegał przebudowie.

Obecny stan drogi ul. Gdańskiej na odcinku, który będzie podlegał przebudowie.
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Będzie
bezpieczniej.
Również
takie drobne
remonty są
ważne.
Kładka pieszorowerowa na
ul. Zielenieckiej
przed i po
remoncie.

Na realizację zadania Gmina Lubsko pozyskała 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

WIATY NAD ZALEWEM KARAŚ JUŻ SŁUŻĄ
MIESZKAŃCOM I TURYSTOM

Zakończono inwestycję wykonania dwóch wiat – miejsc odpoczynku dla turystów nad zalewem
Karaś. Zostały one usytuowane
przy ścieżce rowerowej.
Całkowita wartość projektu, to

96 092,03 zł, w tym 63,63%, to
pozyskane przez Gminę Lubsko
dofinansowanie w kwocie 61
103,00 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
M.K.

Wyremontowany most jest ważny dla lokalnych mieszkańców, ponieważ
stanowi dojazd do pól. Zdjęcie mostu przed i po remoncie.

Powstała infrastruktura jest wspólnym dobrem. Dbajmy o nią, sprzątajmy po sobie, nie niszczmy.
Tylko wówczas będzie długo wszystkim służyła.
M AG A Z Y N L U B S K I N R 7-8/2021 ( 366-367 )
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BUDUJĄC WIELKIE LUBSKO C.D.
BĘDĄ REMONTOWANE UL. ZANA
I UL. ZAPOLSKIEJ W LUBSKU
13 sierpnia 2021 roku Gmina Lubsko
podpisała umowę na wykonawstwo
robót w zakresie remontu nawierzchni
ul. Zana i ul. Zapolskiej w Lubsku.
W wyniku przeprowadzonego przetargu jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę złożoną przez Daniela Wojciechowskiego Usługi Drogowo-Budow-

lane z Lubska za cenę 212 059,38 zł
brutto.
Gmina realizuje zadanie z własnych
środków.
Umowny termin zakończenia prac, to
13 października 2021 roku.
M.K.

Skarbnik Gminy Lubsko Anna Górska, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć,
Sekretarz Gminy Iwona Poszwa, Wykonawca Daniel Wojciechowski

CIĄG DALSZY
WYMIANY
LAMP
OŚWIETLENIA
DROGOWEGO
W LUBSKU

Gość ratusza
Burmistrz Iłowej Paweł
Lichtański

W poniedziałek 26 lipca 2021 roku
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
gościł w lubskim ratuszu Burmistrza
Iłowej Pawła Lichtańskiego.
Włodarze rozmawiali m.in. na temat

Lubskie wiadomości nt. Programu Czyste Powietrze
Czy wiesz, że…

funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami, działań w zakresie zorganizowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, a także nad możliwością
rozbudowy sieci ścieżek rowerowych
łączących powiaty żarski i żagański.
M.K.

Konferencja Programu
„Czyste powietrze”

REMONTY W GMINNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

Wakacje to właściwy czas na remonty. Kiedy uczniowie i nauczyciele odpoczywają, w placówkach
oświatowych praca wre. Ważne,
by z końcem robót zdążyć przed
nowym rokiem szkolnym, by
uczniowie mogli zacząć naukę
w jeszcze dogodniejszych warunkach.
Działo się:
• w Przedszkolu nr 2 wykonano
prace modernizacyjne i przebudowę sal na oddziale specjalnym. Dzięki sponsorowi SWISS
KRONO w Żarach będzie można
wymienić podłogę w całym
przedszkolu,
• w Przedszkolu nr 5 wymieniono
ogrodzenie i wykonano miejsca

postojowe,
• w Szkole Podstawowej nr 1- w
celu poprawy bezpieczeństwa
i zabezpieczenia terenu szkoły
przed inwazją dzikich zwierząt,
wykonano nowe ogrodzenie;
koszt inwestycji, to 31.015,00 zł,

• w Szkole Podstawowej nr 2 ku
końcowi mają się prace remontowe toalety chłopców na parterze
oraz toalet dziewcząt i chłopców
na I piętrze; koszt inwestycji, to
100 000 zł,
• w Szkole Podstawowej nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi
kończą się prace remontowe
kuchni oraz związane z wymianą
instalacji elektrycznej; - koszt
inwestycji, to 63.000,00 zł.
M.K.

Pobudzenie aktywności fizycznej ludzi, a także rozwój turystyki rowerowej,
to dwa mocno zespolone ze sobą zagadnienia, w dużej mierze uzależnione
m.in od infrastruktury. Dlatego rozbudowa ścieżek rowerowych łączących dwa
powiaty stała się jednym z zagorzałych tematów dyskusji włodarzy.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wielkopolskim
Józef Kruczkowski
W czwartek 29 lipca 2021 roku Iwona
Poszwa Zastępca Burmistrza Lubska
gościła w lubskim ratuszu Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim Józefa
Kruczkowskiego.

Remont sal w P2.

Wykonanie ogrodzenia w SP1.

Remont toalet w SP2.

Remont kuchni
w SP3.

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej nr 1127F w miejscowości Mokra.
Wykonawcą robót jest firma TANDEM z Żagania.
Całkowity koszt inwestycji to
1 152 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu
Fundusz Dróg Samorządowych
w wysokości 878 832 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu
Powiatu Żarskiego.
Prace postępują zgodnie z planem.
M.K.

Inwestorem remontu drogi w Mokrej
jest Powiat Żarski.
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Inwestorem zadania jest Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze.
W wyniku przeprowadzonego przetargu, Wykonawcą
robót zostało Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy
Mostów MOSTY Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
Wartość zamówienia wynosi: 528 455,28 zł.
Zakończenie robót planowane jest na początku września 2021 roku.
M.K.

Co 5 lat przeprowadzane są przeglądy obiektów mostowych.
Most w Lubsku wymagał remontu z uwagi na pogarszający
się stan techniczny.

Pierwszy przetarg ogłoszony przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na
wybór wykonawcy dla zadania pn.: „Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 od km 28+080
- 28+649 w m. Lubsko przy ul. Wrocławskiej” zakończył się unieważnieniem.
Do przetargu wpłynęła tylko jedna oferta
złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe
Kontrakt Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego
na kwotę 1 411 472,36 zł, natomiast zamawiający miał na to zadanie zabezpieczoną
kwotę w wysokości 1 075 000 zł.
Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty
przewyższyła kwotę, którą zamawiający
zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, przetarg unieważniono.
Próbują dalej
ZDW ogłosił drugi przetarg. Termin składania ofert wyznaczył na dzień 26 sierpnia
2021 roku.
Czy tym razem wpłynie korzystniejsza
oferta? Czy ZDW rozstrzygnie przetarg do-
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konując wyboru wykonawcy? Czy odcinek
ul. Wrocławskiej w Lubsku będzie przebudowany w 2021 roku? Na te odpowiedzi
trzeba będzie poczekać.
M.K.

Przedmiotem zamówienia w ramach trwającego
przetargu ZDW dotyczącego przebudowy odcinka
drogi ul. Wrocławskiej w Lubsku są: roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy,
nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, odwodnienie
korpusu drogowego i urządzenia obce, regulacja
pionowa uszkodzonych urządzeń infrastruktury
podziemnej.

dzialności za środowisko.
Następnie wyjaśniono istotę Programu Czyste Powietrze, tzn. do
kogo program jest skierowany, jakie
warunki należy spełnić, aby wziąć
w nim udział. Podczas konferencji
omówiono przeznaczenie programu,
podpowiedziano, jak uzyskać udzielaną w ramach programu dotację, bądź
kredyt i jakie są drogi wnioskowania.
Przybliżono również jakie warunki
należy spełnić i jakie dokumenty
należy przedstawić, aby poprawnie
się rozliczyć.
Prowadząca konferencję Anna Paulus
poinformowała mieszkańców, że w
ramach podpisanego porozumienia z

WFOŚiGW w Zielonej Górze Gmina
Lubsko prowadzi punkt konsultacyjno
– informacyjny dla mieszkańców gminy, w którym informuje o zasadach
programu, a także pomaga w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.
Po spotkaniu zaplanowano chwilę na
pytania od przybyłych na konferencję.
Zainteresowanie mieszkańców gminy
Lubsko w powyższej tematyce jest
duże. Konferencje będą miały charakter cykliczny i będą organizowane co
najmniej raz na kwartał, aby przybliżyć ideę Programu Czyste Powietrze,
którego celem jest poprawa jakości
powietrza w gminie Lubsko.
M.K.

Pierwsza konferencja dla mieszkańców gminy Lubsko w ramach Programu Czyste Powietrze.
Konferencje będą miały charakter cykliczny.

Trwa wymiana lamp oświetlenia
drogowego na ul. Przemysłowej.
Prowadzone roboty mogą
powodować utrudnienia
w ruchu.

DRUGI PRZETARG NA WYBÓR
WYKONAWCY PRZEBUDOWY ODCINKA
DROGI UL. WROCŁAWSKIEJ W LUBSKU

W dniu 4 sierpnia 2021 roku w Galerii Artystycznej „Mała” Biblioteki
- Centrum Kultury im. Jana Raka w
Lubsku odbyła się konferencja Programu Czyste Powietrze skierowana
do mieszkańców gminy Lubsko. Jej
prelegentem była Anna Paulus, pełniąca z ramienia Gminy Lubsko funkcję
koordynatora Programu.
Na wstępie spotkania poruszono kwestię negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza, spowodowanego
spalaniem paliw stałych w piecach i
kotłach domowych, a także odpowie-

do piątku w godzinach 10:30 -12:30, tel.
533 528 249.
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na
wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.
Więcej informacji na temat Programu
Czyste Powietrze: https://portal.wfosigw.
zgora.pl/
M.K.

Dyrektor przedstawił aktualny stan
prac związanych z wydaniem decyzji
środowiskowej dla zadania polegającego na budowie drugiego etapu
obwodnicy Lubska. Zaznaczył, że Zarząd Dróg Wojewódzkich opracowuje
raport oddziaływania na środowisko,
dostosowując dokument do aktualnych przepisów prawa.
M.K.

Od 1 lipca 2021 roku
funkcjonuje Centralna
Ewidencja Emisyjności
Budynków

INWESTYCJE POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE
REMONT DROGI REMONT MOSTU
NA UL. REJA W LUBSKU
W MOKREJ

Czyste Powietrze, to program dla właścicieli i
współwłaścicieli domów
jednorodzinnych lub wydzielonych w
budynkach

jednorodzinnych lokali mieszkalnych z
wyodrębnioną księgą wieczystą.
Gmina Lubsko uczestniczy w realizacji
Programu Czyste Powietrze.
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE zlokalizowany jest w lubskim ratuszu, przy
Placu Wolności 1, w sali nr 6 na parterze
budynku i jest czynny od poniedziałku

Dyrektor RDOŚ przekazał Pani Burmistrz piękny upominek - Atlas
rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa
lubuskiego.

Z dniem 1 lipca br. ruszyła Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli
system informatyczny umożliwiający
złożenie deklaracji online.
Zgodnie ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków, każdy
właściciel domu lub zarządca budynku
ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji

na temat źródeł ciepła i spalania.
Termin złożenia deklaracji dla
nowo powstałych budynków, to
14 dni od uruchomienia nowego
źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklarację można złożyć:
- drogą elektroniczną (adres https://
zone.gunb.gov.pl),
- w formie papierowej, w urzędzie
gminy właściwym ze względu na
lokalizację budynku.
Wzór wniosku deklaracji dostępny jest w
biurze podawczym Urzędu Miejskiego w
Lubsku (ratusz, Plac Wolności 1, 68-300

Lubsko) oraz na stronie internetowej:
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
M.K.

Fotopułapki na terenie gminy Lubsko
Nie śmiecisz? – Nie masz
się czego obawiać!
Gmina boryka się z dużym problemem
powstających dzikich wysypisk. To
niekorzystne zjawisko, które niestety
wciąż występuje.
Koszty sprzątania terenów zaśmieconych, a także koszty utylizacji śmieci
są wysokie i ostatecznie stanowią część
kosztów całego systemu gospodarowania odpadami, będących podstawą do
wyliczenia miesięcznej opłaty za odbiór
odpadów z terenów zamieszkałych.
Dlatego tak ważna jest świadomość, a
także poczucie odpowiedzialności.
Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, kiedy
ktoś wyrzuca, zostawia śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym – reaguj i
powiadom o tym incydencie komisariat
policji.

Przeciwdziałając powstawaniu dzikich wysypisk, Gmina Lubsko zdecydowała o zamontowaniu fotopułapek. Obecnie zawieszono tabliczki z informacją
o ochronie danych osobowych (RODO) na obszarach, które obejmie fotopułapka.
W odpowiedzi na negatywne zjawisko
dzikich wysypisk, Gmina Lubsko postanowiła zamontować fotopułapki w

miejscach najczęściej zaśmiecanych,
to jest w rejonie:
• ulicy Szkolnej i Kilińskiego;
• ulicy Przemysłowej;

• ulicy Krakowskie Przedmieście;
• drogi dojazdowej od miejscowości
Białków do zbiornika retencyjnego na
Nowińcu;
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• na terenie Parku Miejskiego w Lubsku,
w rejonie ulic: Baśniowej, Traugutta,
Pułaskiego, Farbiarskiej i Warszawskiej.
M.K.
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KRONIKA STRAŻACKA
W GMINIE

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Żarach zadysponowało 20 czerwca
dwa zastępy z łodzią z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Lubsko na teren
„glinianki” w Lubsku w
celu poszukiwania osoby
znajdującej się pod wodą.
Po przybyciu zastępów
na miejsce zdarzenia rozpoczęto akcję ratunkową
poprzez przeczesywanie
dna zbiornika z łodzi w
miejscu wskazanym przez
świadków zdarzenia. Do
akcji zadysponowano
również grupę WOPR
oraz specjalistyczną grupę
wodno-nurkową, w której
Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie
skład wchodzili nurkowie
„glinianki” w Lubsku.
Komendy Miejskiej PSP
z Zielonej Góry i Komendy Powiatowej poszkodowanego pod wodą odstąpiono
PSP z Nowej Soli. Po około 120 minutach od resuscytacji. Teren akcji i ciało mężod zgłoszenia nurkowie odnaleźli ciało czyzny przekazano funkcjonariuszom
mężczyzny i wydobyli na brzeg. Z uwagi policji, którzy prowadzili czynności wyna brak oznak życia i długie przebywanie jaśniające zaistniałe zdarzenie.

*
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przy współudziale
Nadleśnictwa Lubsko przeprowadziła 26
czerwca na terenie kompleksu leśnego
Leśnictwa Tuplice ćwiczenia manewrowe poziomu taktyczno-bojowego.
Ćwiczenia miały na celu praktyczne
sprawdzenie potencjału ratowniczego
oraz doskonalenie umiejętności współdziałania sił i środków Kompanii Gaśniczej „Żary” Wojewódzkiego Obwodu
Operacyjnego podczas pożarów kompleksów leśnych. W organizowanych
ćwiczeniach brały udział: siły i środki
jednostek ochrony przeciwpożarowej
krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego (KSRG) z powiatu żarskiego,
tworzące struktury Kompani Gaśniczej
„Żary” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz służby leśne Nadleśnictwa
Lubsko i Lipinki. W oparciu o szczegółowy plan przebiegu ćwiczeń realizowano
założenia polegające na prowadzeniu
działań ratowniczo–gaśniczych podczas
pożaru lasu z wykorzystaniem dużej ilości związków taktycznych sił i środków
jednostek OSP, przy współdziałaniu
Lasów Państwowych. Bardzo ważnym

Ćwiczenia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lubsko
elementem ćwiczeń było doskonalenie
współpracy ze służbami leśnymi Nad-

leśnictwa Lubsko i Lipinek.
Opr. M.Sienkiewicz

W GMINIE

KRONIKA POLICYJNA

Policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku
zatrzymali 23-letniego mieszkańca Lubska, który zaatakował nożem 53-letniego
mężczyznę. Lekarze udzielili rannemu
pomocy medycznej. Napastnik trafił do
aresztu, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia
wolności. Do zdarzenia doszło w niedzielne przedpołudnie 1 sierpnia. Do grupy
mężczyzn podszedł młody mężczyzna,
trzymając w ręce nóż. Po krótkiej wymianie
zdań 23-latek zadał jednemu z mężczyzn
cios nożem w brzuch, a następnie oddalił
się z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony z
niezagrażającą życiu raną trafił do szpitala. Pomimo podjętych przez sprawcę
przestępstwa działań, polegających m.in.
na ukryciu noża, pozbyciu się odzieży, w
której widziany był przez pokrzywdzonego
oraz świadków, a także zgoleniu brody,
która była charakterystyczną cechą identyfikującą napastnika, profesjonalne czynności funkcjonariuszy Komisariatu Policji w
Lubsku doprowadziły do ujęcia sprawcy
przestępstwa. Podejrzany o przestępstwo
mieszkaniec Lubska trafił do policyjnego
aresztu. Ostatecznie zebrany materiał
dowodowy oraz zeznania świadków pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu
zarzutu uszkodzenia ciała o charakterze
chuligańskim, za co grozić mu może nawet
do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją
sądu na wniosek Prokuratury Rejonowej
w Żarach, mężczyzna został aresztowany
na 3 miesiące.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną – BEZPŁATNIE, proszę pisać ml@lubsko.pl z tytułem „Pytanie do adwokata”.
Pytania można też przesyłać na adres redakcji ul. Wojska Polskiego 2, z dopiskiem „Pytanie do adwokata”. Odpowiedź opublikujemy w kolejnym
Magazynie Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji.

„CHOROBA ZAWODOWA”
Choroba zawodowa może dotknąć wielu
osób, zwłaszcza tych pracujący fizycznie,
gdy praca świadczona jest w specyficznych
niesprzyjających warunkach, bądź wymagających powtarzających się czynności.
Warto więc wiedzieć, jakie uprawnienia
przysługują pracownikowi, gdy taka choroba zostanie u niego stwierdzona.
Definicja choroby zawodowej określona
została w art. 2351 kodeksu pracy, zgodnie
z którym za chorobę zawodową uważa się
chorobę, wymienioną w wykazie chorób
zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie
lub z wysokim prawdopodobieństwem,
że została ona spowodowana działaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w
związku ze sposobem wykonywania pracy,
zwanych "narażeniem zawodowym".
W myśl art. 2352 kodeksu pracy rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika
lub byłego pracownika może nastąpić w
okresie jego zatrudnienia w narażeniu
zawodowym albo po zakończeniu pracy
w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów
chorobowych w okresie ustalonym w
wykazie chorób zawodowych.
W sytuacji, gdy dojdzie do stwierdzenia
u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie
orzeczenia lekarskiego, w terminie i na
czas określony w tym orzeczeniu, przenieść
pracownika do innej pracy nienarażającej
go na działanie czynnika, który wywołał
te objawy. Jeżeli przeniesienie do innej
pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia,
pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający
6 miesięcy.
Z kolei w sytuacji gdy pracownik stał się
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niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej i nie został uznany za
niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, i wydano w tym
zakresie stosowne orzeczenie lekarskie, to
pracodawca jest zobowiązany przenieść
pracownika do odpowiedniej pracy.
Skoro wiemy już jakie choroby są chorobami zawodowymi oraz jakie obowiązki z tego
tytułu posiada pracodawca, warto poznać
katalog świadczeń należnych pracownikowi od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
sytuacji stwierdzenia takiej choroby. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych z tytułu wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:
1) "zasiłek chorobowy" - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy
spowodowana została wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową;
2) "świadczenie rehabilitacyjne" - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku
chorobowego jest nadal niezdolny do pracy,
a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza
rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3) "zasiłek wyrównawczy" - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego
wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek
stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu;
4) "jednorazowe odszkodowanie" - dla
ubezpieczonego, który doznał stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5) "jednorazowe odszkodowanie" - dla
członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6) "renta z tytułu niezdolności do pracy"
- dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej;

7) "renta szkoleniowa" - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy
w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową;
8) "renta rodzinna" - dla członków rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
uprawnionego do renty z tytułu wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej;
9) "dodatek do renty rodzinnej" - dla sieroty
zupełnej;
10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu
stomatologii i szczepień ochronnych oraz
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
w zakresie określonym ustawą.
W tym artykule skupimy się na jednorazowym odszkodowaniu. Przysługuje ono
ubezpieczonemu, który wskutek wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej doznał
stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu
uważa się takie naruszenie sprawności
organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu nierokujące poprawy.
Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu
uważa się takie naruszenie sprawności
organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.
Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz
jego związku z wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
Wysokość jednorazowego odszkodowania
wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli
wskutek pogorszenia się stanu zdrowia
stały lub długotrwały uszczerbek na
zdrowiu będący następstwem wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej, który

był podstawą przyznania jednorazowego
odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co
najmniej o 10 punktów procentowych,
jednorazowe odszkodowanie zwiększa
się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za
każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie. Jednorazowe
odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę
stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego
wynagrodzenia , jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita
niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19
lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot
jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
W okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia
31 marca 2022 r. kwoty jednorazowych
odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej wynoszą:
1) 1033 zł za każdy procent stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
2) 1033 zł za każdy procent stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co
najmniej o 10 punktów procentowych;
3) 18086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
4) 18086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.
Jednakże nie są to jedyne świadczenia
które pracownik może uzyskać. Odpowiedzialność subsydiarną za uszczerbek
pracownika wynikły z choroby zawodowej
może ponosić pracodawca. Przesłanki tej
odpowiedzialności zostały określone w
bogatym orzecznictwie sądów. Jak wska-
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zano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia
22 kwietnia 2015 r. II PK 170/14 „Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za
skutki wypadku przy pracy uwarunkowana
jest wykazaniem przez pracownika w toku
procesu, że w konkretnych okolicznościach
faktycznych praca została zorganizowana
nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, albo że istniejące
realne zagrożenia przy jej wykonywaniu
nie zostały rozpoznane przez pracodawcę,
wobec czego pracownik nie miał o nich
żadnej wiedzy, albo zagrożenia faktycznie
rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło na
uszczerbek zdrowie pracownika. Przed
odpowiedzialnością za chorobę zawodową
pracownika (zarówno na zasadzie winy,
jak i ryzyka) pracodawca może się zatem
skutecznie bronić, podnosząc argument o
przyczynieniu się czynników zewnętrznych
lub samego pracownika do powstania choroby. Argumentacja ta będzie szczególnie
zasadna, jeśli w środowisku pracy nie występowały w sposób stały przekroczenia
norm czynników szkodliwych dla zdrowia
albo gdy do powstania choroby pracownika
mogły przyczynić się uwarunkowania genetyczne lub inne czynniki (np. prowadzony
przez pracownika tryb życia, jego wiek lub
inne, niezwiązane z pracą schorzenia).”
Podsumowując pracownik u którego
stwierdzono chorobę zawodową nie jest
pozostawiony sam sobie, przysługuje mu
szereg świadczeń umożliwiających powrót
do zdrowia. Zaś w sytuacji, gdy nie jest to
możliwe, może dochodzić odpowiedniego
należnego mu odszkodowania.
Adwokat Michał Wójcicki

Policjanci z Lubska aresztowali
nożownika
*
O drugiej nad ranem, 7 sierpnia, w miejscowości Dąbrowa patrol Ruchu Drogowego
zatrzymał do kontroli drogowej 32-letniego kierowcę pojazdu marki Audi. Kierujący
mieszkaniec gminy Lubsko, przebadany
został na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna prowadził
pojazd, mając blisko 3 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu. Przypominamy,
że za jazdę pod wpływem alkoholu, oprócz
wysokich grzywien i utraty prawa jazdy,
grozi kara pozbawienia wolności.
*
Policjanci rozpoczęli działania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach. Już od pierwszego weekendu wakacji
na drogach pojawiło się więcej policyjnych
patroli po to, aby każda osoba wyjeżdżająca w miejsca letniego wypoczynku czuła
się na drogach bezpiecznie. Mundurowi
służą wszelką pomocą, aby każdy podróżny spokojnie i bez przeszkód dotarł
do celu. Wakacje to czas, na który każdego
roku czekają zarówno dzieci, jak i dorośli, by
móc odpocząć od szkolnych obowiązków i
codziennych spraw. Słoneczna pogoda za
oknem, wysokie temperatury powietrza
zachęcają do podróży nad morze, w góry
czy inne zakątki naszego kraju. Dlatego
w te wolne dni możemy spodziewać się
zwiększonego ruchu na drogach – zwłaszcza na głównych arteriach komunikacyjnych naszego województwa: autostradzie
A2 i drodze ekspresowej S3. Właśnie tam,
ale również na drogach o mniejszym natężeniu ruchu, są widoczne patrole drogówki.
Dla mundurowych wakacje to czas wy-

tężonej służby, podczas której pomagają
podróżnym w bezpiecznym dotarciu do
celu. Ważnym zadaniem policjantów jest
także eliminowanie drogowych piratów.
W przypadku ujawniania nieodpowiedzialnych i zagrażających bezpieczeństwu
sytuacji na drodze funkcjonariusze reagują
natychmiastowo, z całą paletą konsekwencji prawnych. Mundurowi w „białych
czapkach”, wykorzystując nieoznakowane
radiowozy z wideorejestratorami oraz
laserowe mierniki prędkości, bo to właśnie
niedostosowanie prędkości do warunków
na drodze jest najczęstszą przyczyną
wypadków i tragedii. Policjanci obserwują
zachowanie kierowców, a także sposób
w jaki przewożą pasażerów –czy mają
zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci
korzystają ze specjalnych fotelików. W ruch
poszły alkotesty i testery narkotykowe.
Warto przypomnieć, że jeśli poprzedniego
wieczoru piliśmy alkohol, to nigdy nie
ryzykujmy i sprawdźmy, czy jesteśmy
trzeźwi. Zawsze możemy wybrać się do
najbliższej jednostki policji i tam anonimowo sprawdzić stan trzeźwości. Bardzo
ważne z punktu widzenia bezpiecznej
podróży jest odpowiednie przygotowanie
się do niej. Zanim ruszymy w drogę, pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego
naszego pojazdu, który ma istotny wpływ
na bezpieczeństwo nasze i pozostałych użytkowników drogi. Skontrolujmy
oświetlenie, płyny eksploatacyjne, opony,
zadbajmy o prawidłowe zabezpieczenie
naszego bagażu. Poświęcenie tych kilkunastu minut sprawi, że na drodze będziemy
czuć się pewniej. Za kierownicę wsiadajmy
wypoczęci i zrelaksowani. Podczas jazdy,
gdy ogarnie nas zmęczenie czy znużenie,
zróbmy sobie przerwę, zjedźmy na parking.
Krótki spacer, wypicie kawy sprawi, że poczujemy się lepiej. Z uwagi na wzmożony
ruch na drogach warto pomyśleć o trasach
alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku
utrudnień na drodze, spowodowanych
remontami czy zdarzeniem drogowym,
będzie mogli pojechać inną drogą. Apelujemy o rozsądną, spokojną jazdę, a
każdy bezpiecznie dojedzie do celu. Zróbmy
wszystko, aby wakacje pozostawiły w nas
tylko pozytywne wspomnienia.
*
Komenda Główna Policji i FinCERT.pl –
Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa
ZBP ostrzegają klientów banków przed
pojawiającymi się oszustwami w internetowych serwisach ogłoszeniowych. FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP coraz częściej odnotowuje
aktywność przestępców nakierowaną na
wyłudzanie danych i środków od osób
fizycznych i podmiotów sprzedających
na internetowych serwisach ogłoszeniowych. Masowo dochodzi do wyłudzeń
informacji o numerach kart płatniczych lub
danych dostępowych do usług bankowości
elektronicznej od osób sprzedających
(wystawiających ogłoszenia), na przykład
na portalu OLX. Przestępcy wyłudzają dane
pod pretekstem przekazania zapłaty za
towar lub usługę. Robią to poprzez wysłanie linku do fałszywej strony www, na
której pokrzywdzony podaje swoje dane.
Komenda Główna Policji oraz FinCERT.
pl–Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają klientów banków
przed niebezpieczeństwem związanym
z tego typu atakami. Jak przebiega atak?
Sprzedający wystawia produkt lub usługę
na portalach ogłoszeniowych np. OLX. Do
sprzedającego odzywa się osoba rzekomo
zainteresowana zakupem i wypytuje o
szczegóły. Kontakt najczęściej następuje

przez komunikator WhatsApp. W trakcie
prowadzonej rozmowy, potencjalnie zainteresowany kupujący - przestępca proponuje sprzedającemu płatność poprzez
nową usługę. Sprzedający otrzymuje link
do strony, na której ma podać dane swojej
karty lub dane do logowania do usług
bankowości elektronicznej. Link może
być przesłany: bezpośrednio w rozmowie
przez komunikator, w wiadomości e-mail
lub SMS podszywającej się np. pod portal
ogłoszeniowy lub usługę kurierską. Klikając
w przesłany link, otwiera się specjalnie
przygotowana strona, wyglądająca dla
sprzedającego wiarygodnie, gdyż może
tam zobaczyć np. zdjęcie i cenę swojego
produktu. Na tej stronie znajduje się ponadto miejsce do wpisania: karty płatniczej
(dane posiadacza karty, pełen numer karty,
CVV, data ważności, kod 3DS) lub danych
dostępowych do bankowości elektronicznej (login, hasło, SMS kody). Po podaniu
powyższych danych nie dochodzi do
sprzedaży i dodatkowo sprzedający traci
swoje środki, stając się pokrzywdzonym.
Co zatem robić by chronić swoją tożsamość i pieniądze? Prosimy, aby zawsze
pamiętać, że: dane dostępowe do konta,
dane karty płatniczej oraz dane osobowe
to informacje, które powinny być zawsze
chronione - nie należy ich udostępniać
osobom nieuprawnionym! Ujawniając je
narażamy się na utratę swoich pieniędzy,
a nawet zaciągnięcie kredytu lub pożyczki; jeśli ktoś wywiera presję i wymusza
podjęcie natychmiastowej decyzji lub
działań – trzeba zastanowić się dwa
razy, to może być próba ataku; warto
upewnić się w innym kanale komunikacji
(np. oficjalny numer telefonu podany w
Internecie), że nadawca rzeczywiście wysłał wiadomość – zarówno w przypadku
wiadomości e-mail, jak i wiadomości SMS
lub wysyłanych w komunikatorach, nazwę
nadawcy można dowolnie zmodyfikować i
w ten sposób podszyć się pod prawdziwą
firmę; warto zweryfikować wiadomość
pod kątem poprawności językowej (np.
czy jest napisana poprawną polszczyzną,
nie zawiera literówek lub innych błędów).
Jeśli zostaliście pokrzywdzeni w wyniku
przeprowadzenia takiego ataku, prosimy
o niezwłoczne złożenie zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa na policję
oraz skontaktowanie się z bankiem. Jeśli
posiadacie relacje biznesowe w kilku
bankach, warto poinformować wszystkie
o zdarzeniu.
*
Czy wiesz, że niemal wszystkie kraje świata są dotknięte handlem ludźmi, że 59%
przypadków dotyczy wykorzystywania
seksualnego a 34% pracy przymusowej?
Zdajesz sobie sprawę, że ofiarą handlu
ludźmi może być KAŻDY? W Światowy
Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który
przypada 30 lipca, policja przypomniała,
jak nie stać się ofiarą tego przestępstwa.
Handel ludźmi to współczesna odsłona
niewolnictwa. Osoby traktowane są jak
towar, przekazywane sobie przez przestępców i sprzedawane. Nie mają możliwości ucieczki, kontaktu z rodziną. Ofiary
wykorzystywane są w seks-biznesie, do
ciężkiej przymusowej pracy, żebractwa
czy kradzieży lub wyłudzania kredytów.
Pułapką okazują się obietnice atrakcyjnych
wyjazdów do pracy i bajecznych zarobków.
„Handel ludźmi” oznacza werbowanie,
transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też
z wykorzystaniem innej formy przymusu,
uprowadzenia, oszustwa, wprowadze-

nia w błąd, nadużycia
władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia
płatności lub korzyści
dla uzyskania zgody
osoby mającej kontrolę nad inną osobą,
w celu wykorzystania. Zwróć uwagę na
działania sprawców,
jako najczęściej wykorzystywane formy
werbunku! Werbunek
„na pracę” (np. mężczyzna lat 45: „Długo
byłem bez pracy. Znajomy zaproponował
mi wspólny wyjazd do Holandii, do pracy
w rolnictwie. Na miejscu, już na samym
początku zostałem pobity, znajomy zaś,
zamiast pracy przy zbiorach, kazał mi
kraść w sklepach z elektroniką. Groził przy
tym, że jeśli odmówię, skrzywdzi moich
rodziców”); werbunek „na miłość” (np.
dziewczyna lat 21: „Poznałam fajnego
chłopaka na dyskotece, spotykaliśmy
się kilka tygodni, mówił, że mnie kocha.
Zaproponował mi wspólną wycieczkę do
Holandii, mieliśmy się zatrzymać u jego
znajomego. W mieszkaniu zostałam pobita, zabrano mi pieniądze i dokumenty,
zmusili mnie do prostytucji. Wciąż nie mogę
uwierzyć, że od początku chodziło mu tylko
o to, żeby mnie wykorzystać”). Kto może
stać się ofiarą? Odpowiedź jest prosta
- KAŻDY! Dlatego też warto pamiętać o
kilku zasadach, które mogą uchronić nas
przed staniem się ofiarą handlu ludźmi.
UWAŻAJ NA: Wyjątkowo atrakcyjne oferty
biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy
agencji matrymonialnych! Osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe!
Strony internetowe, ogłoszenia, reklamy
dotyczące wyjątkowych okazji związanych
z atrakcyjną, dobrze płatną i nie wymagającą kwalifikacji pracą! PAMIĘTAJ! Dopełnij
wszelkich formalności (sprawdź ważność
swojego paszportu/dowodu osobistego - jeśli wyjeżdżasz na ich podstawie,
zgromadź inne konieczne do podjęcia
pracy dokumenty np. zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe).
Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów
leczenia). Sprawdź, czy pośrednik (firma
pośrednicząca) oferujący pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ
(Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i
posiada odpowiedni certyfikat. Upewnij
się, że pracodawca istnieje! Dowiedz się o
nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika.
Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj
się z nim. Dowiedz się, na co możesz liczyć
ze strony pośrednika w razie kłopotów
w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest
inna niż oferowana lub masz problemy
z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie
na piśmie. Dokładnie czytaj wszystkie
dokumenty, które pokazuje pośrednik,
zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli
czegoś nie rozumiesz - pytaj! Jeśli dajesz
pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj
się pokwitowania! Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia
na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim
(osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię. Zostaw też
adres, pod którym będziesz przebywać za
granicą, numer telefonu, imię i nazwisko
pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób,
z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać
w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach
adresu i miejsca pracy. Ustal częstotliwość
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kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o
określonej porze. Ustal hasło, którym się
posłużysz w przypadku ewentualnych
kłopotów i niemożności powiedzenia
tego wprost przez telefon: np. przekaż
pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Adres i numer telefonu
najbliższego polskiego konsulatu w kraju,
do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek
kłopotów tam otrzymasz pomoc. Słownik
lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewny, czy
dasz sobie radę z miejscowym językiem.
Numer telefonu Poland direct z kraju, do
którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub
za darmo będziesz mógł zatelefonować do
Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki, o ile osoba, do której
dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę.
Numer telefonu organizacji pomagającej
kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle
w takiej organizacji można uzyskać poradę
i pomoc. Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą
zachorujesz, NFZ pokryje koszty leczenia.
Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem
upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia
za granicą mogą być pokryte przez NFZ.
Pieniądze - zapas na „czarną godzinę", abyś
miał za co wrócić do Polski.
*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli
cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli
jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania
prawa, jeśli chcesz się rozwijać to optymalnym miejscem jest praca w policji. Możesz
zostać policjantem, wykorzystując swoje
dotychczasowe umiejętności i predyspozycje. To służba interdyscyplinarna, w
której z pewnością się odnajdziesz. Praca w
policji to ciekawa propozycja i perspektywa
realizacji zadań, dająca wiele satysfakcji
tym, którzy marzą, aby pomagać innym.
Oczywiście to wyzwanie i wiele wyrzeczeń,
ale jednocześnie marzenie wielu młodych
ludzi. Z pewnością jest to ciekawa służba,
w której każdy może znaleźć miejsce dla
siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta
wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Służba prewencyjna,
kryminalna, dochodzeniowo-śledcza,
ruchu drogowego, policyjni antyterroryści,
technicy kryminalistyki, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, policjanci z
laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający
przestępczość gospodarczą, korupcyjną,
cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną. Wolne miejsca czekają na kandydatów również w lubskiej jednostce. Wielu
już się zdecydowało. Teraz ty dołącz do
naszej policji. Chętni proszeni są o kontakt
z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji
w Lubsku kom. Krystianem Szylko pod nr
tel. 68 476 35 00. Zapraszamy!
Opr. M.Sienkiewicz
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Lubsko podziękowało za wsparcie - wizyta Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek
Lipcowe spotkanie z
Elżbietą Witek Marszałek
Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej, przedstawicielami
Sejmu RP oraz Parlamentu
Europejskiego było
okazją do tego, by
mieszkańcy gminy Lubsko
mogli podziękować za
przekazane Lubsku
wsparcie rządowe, które
pomogło gminie wyjść z
kłopotów finansowych oraz
zwiększyło jej możliwości
inwestycyjne i rozwojowe.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć przedstawił Pani Marszałek, w jak dalekiej
podróży była Gmina Lubsko.
2018 rok - zadłużenie ponad 70 mln
zł, utracona płynność finansowa, brak
możliwości inwestycyjnych, Program
Postępowania Naprawczego napisany
przez zewnętrzną firmę.
2019 rok – odzyskanie płynności finansowej, uregulowanie zaległych zobowiązań wobec kontrahentów, bieżąca
spłata zadłużenia, autorskie opracowanie
Programu Postępowania Naprawczego, mimo trudnej sytuacji – pierwsza
inwestycja - budowa klubu seniora z
pozyskanym i przyjętym z rąk Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Posłanki do Parlamentu Europejskiego
Elżbiety Rafalskiej dofinansowaniem z
rządowego programu Senior+ w kwocie
ponad 148 tys zł.
2020 rok – pozyskanie z budżetu pań-

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
podziękował Pani Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej Elżbiecie
Witek za wsparcie, które Lubsko
otrzymało od Rządu RP.
stwa niskooprocentowanej pożyczki na
restrukturyzację zadłużenia, wyjście z
Programu Postępowania Naprawczego, pozyskanie środków z rządowych
programów:
- 44 000 zł na funkcjonowanie Klubu
Senior+
- 19 440 zł na funkcjonowanie żłobka
- 930 270 zł na adaptację części parteru
budynku przy al. Wojska Polskiego 2a
(byłe USC) na Środowiskowy Dom
Samopomocy
- 500 000 zł z Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych (dalej RFIL) na

budowę wodociągu w ul. Błotnej i w kierunku strefy inwestycyjnej w Górzynie
- 1 000 000 zł z RFIL I tura na modernizację sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej
- 1 000 000 zł , z RFIL II tura na przebudowę I piętra budynku przy al. Wojska
Polskiego 2a (byłe USC)
2021 rok – zmniejszenie zadłużenia
Gminy Lubsko na koniec 2021 roku do
48 mln zł, realizacja wcześniej dofinansowanych inwestycji, przygotowania
Gminy Lubsko do dalszego aplikowania
o środki z rządowych programów, w tym
z nowego programu Polski Ład, kolejne
pozyskane dofinansowania z programów
rządowych:
- 42 720 zł na funkcjonowanie Klubu
Senior+
- 11 520 zł na funkcjonowanie żłobka
- 600 000 zł z RFIL dla miejscowości
popegeerowskich na modernizację
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej.
Burmistrz wskazał, że odpowiada za
całą gminę i jej mieszkańców. W podejmowaniu decyzji kieruje się dobrem
gminnej wspólnoty oraz budowaniem
dobrej przyszłości dla dzieci i przyszłych
pokoleń.
Jak wielokrotnie wcześniej, tak i tym
razem podkreślił wagę pomocy, jaką
Lubsko otrzymało w postaci pożyczki
ze Skarbu Państwa w wysokości 46 012
922 zł, z której Gmina Lubsko dokonała
spłaty najdroższych kredytów, dzięki
czemu wyszła z PPN.
Pomogła Mama POLSKA – mówił

Na zakończenie Burmistrz Spotkanie z 17 lipca 2021 roku było dla mieszkańców gminy
Lubsko oraz przybyłych gości okazją do indywidualnych
zwrócił uwagę, że mimo, rozmów, a także wspólnych zdjęć z Panią Marszałek Sejmu RP
Elżbietą Witek
iż część proFot.
Andrzej
Hrechorowicz/Kancelaria
Sejmu
blemów LubŁad
oraz
rządowego
Funduszu
Dróg
ska została
rozwiązana, to wciąż pozostają dzie- Samorządowych.
dziny, wymagające poprawy. Lubsko
nadal boryka się z problemami komu- Pani Marszałek Sejmu RP Elżbieta Winikacyjnymi. W tym miejscu Burmistrz tek podkreśliła, że Rząd, mimo trudnej
wspomniał o potrzebie budowy II etapu sytuacji wywołanej pandemią Covid-19
obwodnicy Lubska, a także braku po- utrzymał w realizacji wszystkie swoje
łączeń PKP. Burmistrz podkreślił, iż programy, a dodatkowo uruchomił
obecnie projekt odnowienia połączenia takie, które zwiększają możliwości
na trasie Lubsko-Bieniów jest brany pod inwestycyjne gmin.
uwagę do dofinansowania w ramach Obecni na spotkaniu przedstawiciele
rządowego programu Kolej+, to jednak Parlamentu zachęcali do aplikowania
niezrozumiałe są szacowane, bardzo o środki z programu Polski Ład, który
przewiduje wsparcie w różnych dziedziwysokie koszty tej inwestycji.
Burmistrz wspomniał również o potrze- nach społeczno-gospodarczych.
bie inwestowania w odnowę sieci wodo- W dalszej części spotkania mieszkańcy
ciągowej, ujęć wody oraz infrastrukturę gminy Lubsko mogli w bezpośredniej
drogową i zapowiedział, że z takimi rozmowie z Panią Marszałek omówić
projektami Gmina będzie aplikowała nurtujące ich sprawy.
M.K.
o środki z rządowego programu Polski

O sukcesie w dużej mierze
decydują: pomysł, pracowitość
i determinacja!

Burmistrza Lubska oprowadził po Drukarni Pan Marek Drygowski, który m.in. opowiedział o procesie produkcji, a także
wskazał, jak ważne dla rozwoju firmy są doposażanie i okresowa wymiana parku technologicznego

Wysoka jakość produkcji

Drukarnia obecna na lubskim rynku
pracy 22 lata

Drukarnia rozpoczynała swoją działalność przy ul. Reja. Z uwagi na szybki
rozwój firmy, trzeba było szukać nowego miejsca, umożliwiającego jej rozwój.
Takie miejsce znalazło się na strefie
przy ul. Reymonta, gdzie Dem Druk,
jako jedna z pierwszych firm ulokowała
swój zakład.
Obecnie zakład liczy sobie 2500 m2
powierzchni. Dziś i to zaczyna ograniczać. Właściciele planują dalszy
rozwój firmy, na co potrzebne są hale o
powierzchni ok. 5000 m2. Lokalizacja
przy ul. Reymonta ogranicza dalszą rozbudowę, więc brane pod uwagę są różne
opcje, jak choćby rozdzielenie produkcji
na dwa zakłady lub przeniesienie i
rozbudowa zakładu w innej lokalizacji.
Burmistrz Lubska przedstawił potencjalne możliwości zmiany lokalizacji
Drukarni w obrębie gminy Lubsko.
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W dniu 20 lipca 2021 roku
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć na
zaproszenie Państwa Emilii i Marka
Drygowskich, gościł w Drukarni Dem
Druk.
22 lata temu Drukarnię Dem Druk zatrzymał w Lubsku ówczesny Kierownik
Urzędu Pracy w Lubsku Pan Sławomir
Jasiński. Burmistrz również przekonuje,
że Lubsko jest dobrym miejscem na
prowadzenie firmy.
Państwo Drygowscy, choć 22 lata temu
mający wątpliwość, czy Lubsko będzie
właściwą lokalizacją dla ich biznesu,
gwarantującą powodzenie działalności – dziś tych wątpliwości nie mają i
przyznają, że wybór był dobry.

Dem Druk specjalizuje się w druku
offsetowym. Obecnie firma zatrudnia
27 osób. Część z nich, to długoletni
pracownicy, część posiada niewielki
staż. Załoga stanowi zgrany i kreatywny zespół, który swoją pracę traktuje z
zaangażowaniem i poświęceniem.
80% produkcji stanowią opakowania do
żywności, w których wytwarzaniu firma
od kilku lat się specjalizuje. To bardzo
rozwojowa gałąź produkcji. Drukarnia
zajmuje się również wytwarzaniem
opakowań do kosmetyków i lekarstw.
Produkty eksportowane są w dużej
mierze do podmiotów zagranicznych
w Belgii, Francji, Niemczech, Anglii,
również w USA.
Drukarnia Dem Druk w 2021 roku
otrzymała dwa certyfikaty systemu zarządzania: ISO 9001:2015 oraz BRC 6
– określające standardy jakościowe dla
produktów opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością. Otwiera to
firmie wejście na rynek dużych graczy.

Perspektywy rozwoju drukarni jej właściciele upatrują w dalszej produkcji
opakowań. To pociąga za sobą konieczność szukania rozwiązań w zakresie
stworzenia wymaganej przestrzeni
magazynowej.
Burmistrza Lubska po zakładzie oprowadził Pan Marek Drygowski. Opowiedział o procesie produkcji. Wskazał,
że za jakiś czas będzie konieczność
wymiany maszyny drukującej, która
ma 12 lat i zrobionych 100 mln odbitek.
Jak podkreśla Pan Marek – wymiana
parku technologicznego, wprowadzanie
innowacji i unowocześnień, jest warunkiem koniecznym do rozwoju firmy.

Dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem

Państwo Drygowscy w swojej drukarni
stwarzają również warunki młodym
ludziom, którzy przyuczają się do zawodu. Obecnie w zakładzie praktykę
odbywa czterech uczniów.
Tradycja, odwaga, pomysł, determina-
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Na początku czerwca odbyła się na zalewem Karaś impreza promująca m.in. zdrowy styl życia czy ekologię. Przy tej okazji postanowiliśmy
zapytać Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Lubsku Marcina Gołębiewskiego o szeroko pojętą
problematykę gospodarowania odpadami, sortowanie śmieci, dzikie wysypiska, świadomość społeczną i inne aspekty z tym związane.

WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI
ZA PRZYSZŁOŚĆ

Burmistrz z
wdzięcznością, kierując
do Pani Marszałek Sejmu
RP podziękowania za okazane Gminie
Lubsko ze
strony Rządu
zrozumienie i
zaufanie.

Z wizytą w Drukarni Dem Druk w Lubsku
Państwo Emilia i Marek Drygowscy 22
lata temu rozpoczęli swoją działalność
na lubskim rynku. Najpierw jako firma
dwuosobowa. Na starcie wspomogła ich
pożyczka z Funduszu Pracy, częściowo
bezzwrotna i to było jedyne wsparcie
finansowe, jakie otrzymali.
Zakład na ul. Reymonta to głównie ich
samozaparcie, otwarty umysł, szukanie rozwiązań, możliwości rozwoju,
poparte uczciwą pracą własnych rąk, a
także pracowników, którzy znajdują w
Drukarni zatrudnienie.

W GMINIE

cja, zgrany zespół pracowników – to
wszystko złożyło się na wysoki standard
i jakość produktów i świadczonych
usług. Dem Druk ma wyrobioną markę
i pozycję na rynku. Ma stałych kontrahentów, do tego wciąż przybywają
nowi.

O sprawach ważnych
dla mieszkańców

Korzystając z obecności Burmistrza,
Państwo Drygowscy wskazali Burmistrzowi pozytywne rzeczy, ale też i niedogodności, z którymi borykają się jako
mieszkańcy gminy Lubsko. Burmistrz
przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą Lubska oraz poinformował o
realizowanych inwestycjach, sprzyjających zaspakajaniu potrzeb wspólnoty.
Burmistrz mówił także o tym, że Gmina
przygotowuje się do aplikowania o
kolejne środki pomocowe, których
uzyskanie zwiększy inwestycyjne możliwości Gminy.
M.K.

- Od wielu lat można zaobserwować
zmiany w prawodawstwie dotyczące
kwestii gospodarowania odpadami.
Jak Pan to ocenia jako Prezes Spółki Komunalnej?
- Ustawodawca wprowadza wiele
nowych przepisów, które zamiast obniżyć opłatę za odpady spowodowały
wzrost kosztów gospodarki odpadami.
Są to m.in. opłaty środowiskowe,
systemy nadzoru wizyjnego, zabezpieczenia roszczeń i tak dalej. Na
początku funkcjonowania systemu
w 2013 r. odpady takie jak plastik,
makulatura, szkło były odkupowane,
co przyczyniało się do zmniejszenia
kosztów, a teraz za te odpady trzeba
płacić.
- Na te zmiany, jak również w innych dziedzinach gospodarczych,
ma zapewne wpływ nasza obecność
w Unii Europejskiej. Czyż nie tak?
- Tak i nas to dotyczy. Tylko że Polska,
jako jeden z nielicznych krajów UE,
nie ma wprowadzonych przepisów
o tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta za swoje
opakowania. W Polsce za poziom
recyklingu opakowań ze szkła, makulatury czy plastiku odpowiedzialna
jest Gmina, a to nie Gmina powinna
być odpowiedzialna za te odpady tylko przedsiębiorca, który je wytwarza.
- Jak to wygląda z punktu widzenia
mieszkańca m.in. naszej gminy,
który składa deklaracje?
- W obecnie funkcjonującym systemie
wszyscy mieszkańcy zobowiązani są
segregować odpady. Rosnące koszty
zagospodarowania odpadów mają
oczywiście swoje przełożenie na cenę
– opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- Proszę przy tej okazji przybliżyć
obecną działalność Spółki PGKiM
w Lubsku, obszar i zakres.
- W celu realizacji naszych zadań w
Spółce wyodrębniono: Zakład Usług
Komunalnych i Transportu przy
ul. Traugutta 3, Zakład Inwestycji

Prezes PGKiM Marcin Gołębiewski
uważa, że świadomość Polaków w
zakresie ekologii jest coraz większa.
i Wspólnot Mieszkaniowych przy
ul. Wrocławskiej 3 oraz Energetykę
Cieplną przy ul. Żeromskiego 1.

Usługi komunalne

- Świadczymy usługi: odbioru odpadów z terenów zamieszkałych (wygrane przetargi w gminach: Lubsko,
Brody, Tuplice, Trzebiel) i niezamieszkałych (Lubsko, Brody, Tuplice,
Trzebiel, Jasień, Łęknica) letniego i
zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania terenów zielonych,
wynajmu kontenerów na odpady,
mycia i dezynfekcji pojemników,
napraw samochodów i wiele innych.
Prowadzimy Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Traugutta 3. Działalność ta
wymaga ciągłych inwestycji i nakładów. Od 2015 roku zakupiliśmy następujący sprzęt: Ciągnik rolniczy, myjkę
do pojemników, zamiatarkę Tennant,
urządzenie wysokociśnieniowe do
czyszczenia kanalizacji, samochody
dostawcze, podnośnik koszowy, samochód do transportu kontenerów,
samochody bezpyłowe – śmieciarki.

PGKiM w Lubsku prowadzi działalność w zakresie: usług komunalnych
i transportu, inwestycji i wspólnot mieszkaniowych oraz energetyki cieplnej
Sukcesywnie wymieniane są kontenery KP 7 oraz pojemniki na odpady.
Modernizowany jest sprzęt do zimowego utrzymania dróg i chodników.
Dokonaliśmy remontów pomieszczeń
biurowych oraz przystosowaliśmy
pomieszczenia na nowe biura, został
wykonany generalny remont warsztatu samochodowego.

Wspólnoty Mieszkaniowe

- PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. zarządza 386 nieruchomościami wspólnot
mieszkaniowych w Lubsku i w Jasieniu. Zapewniamy kompleksową
obsługę administracyjną, techniczną
i finansowo-księgową oraz prawną
każdej nieruchomości. W budynkach
wspólnot mieszkaniowych wykonywano - zgodnie z zatwierdzonymi
planami gospodarczymi: wymianę
instalacji wodnych, kanalizacyjnych,
elektrycznych i gazowych; montaż
instalacji domofonowych, wymiany
kaset domofonowych; remont klatek
schodowych i schodów wewnętrznych; renowację drewnianych drzwi
wejściowych do budynków, wymiany

stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę pokryć dachowych, remont kominów; odnowienie elewacji budynków;
podłączano budynki do kanalizacji
miejskiej i likwidowano zbiorniki
bezodpływowe; wykonywano inne
drobne usługi konserwacyjno–remontowe. Wymienione wyżej remonty i
modernizacje finansowane były ze
środków własnych wspólnot mieszkaniowych, jak również z kredytów
bankowych.

Energetyka Cieplna

- Energetyka cieplna nieprzerwanie
dostarcza energię cieplną i ciepłą
wodę do budynków Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych w Lubsku. Zadania te
realizuje poprzez 6 kotłowni (Żeromskiego, Głowackiego, Łąkowa,
Łabędzia, Żarska, Niepodległości) i
2 zakładowe (Wrocławska, Traugutta). Wszystkie nasze kotłownie są
zmodernizowane i zasilane paliwem
gazowym.
- Segregacja jest bardzo istotnym
elementem gospodarowania odpa-

dami. Jak Pan to widzi w perspektywie kolejnych lat?
- Zwracając uwagę na wielkość konsumpcji społeczeństwa to odpadów
będzie przybywało, w związku z
tym potrzebna jest jeszcze większa
edukacja, a co za tym idzie większa
świadomość mieszkańców, jak postępować z wyprodukowanymi we
własnym gospodarstwie odpadami.
- W jaki sposób mieszkańcy są informowani o sposobach i możliwościach wypełniania tego obowiązku?
Krótko mówiąc: gdzie, co i jak?
- Mieszkańcy informowani są poprzez
ulotki, harmonogramy odbiorów odpadów, strony internetowe, spotkania,
festyny itp.
- Jak Pan ocenia obecną świadomość Polaków w zakresie ekologii,
która jest przeciwstawna do m.in.
dzikich wysypisk śmieci?
- Uważam, że świadomość Polaków w
zakresie ekologii jest coraz większa.
A co do dzikich wysypisk, to moim
zdaniem tworzą je osoby, które nie
złożyły deklaracji, przedsiębiorcy,
którzy nie zawarli stosownej umowy
na odbiór odpadów lub osoby, które
takie zachowanie wyniosły z domu.
- Na koniec, proszę o opinię dotyczącą przyszłości życia ludzi w
koegzystencji z naturą na naszej
planecie. Czy jest Pan optymistą w
tym zakresie?
- Należy być świadomym, że wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość nie tylko naszą, ale i następnych pokoleń, bo to, co robimy teraz,
będzie miało wpływ na nasze dzieci,
wnuki i prawnuki. Musimy dążyć
do ograniczenia produkcji odpadów,
wykorzystywać opakowania wielokrotnego użytku, w pełni i zgodnie z
prawem korzystać z systemu odbioru
odpadów mając z tyłu głowy, że dzikie
wysypiska to skażona ziemia, skażona
woda i skażone organizmy.
- Dziękuję za interesującą rozmowę.
Rozmawiał: M. Sienkiewicz

Lubscy Włóczykije i lubski Spreewald
przez stałego uczestnika
wycieczek - Guseppe - z
pochodzenia Włocha, na
stałe mieszkającego w
Polsce.
Burmistrz często mówi,
że Lubsko, to polski
Spreewald, zatem pierwsza łódkę już mamy

W dniu 8 lipca 2021
roku Burmistrza Lubska
Janusza Dudojcia
odwiedzili członkowie
Grupy Turystycznej
Lubscy Włóczykije.
Pan Sławek Jakuszewicz jako inicjator
pomysłu, wspierany przez grupę ludzi
z Panią Dorotą Kacprzak oraz Oliwią
Wielgus na czele, rozpoczęli przygodę, która z powodzeniem trwa do dziś.
W ciągu półtora roku zorganizowali
13 wycieczek w Polsce, Czechach
oraz w Niemczech.
Odwiedzając Burmistrza przynieśli
w prezencie niezwykły upominek
- łódkę wykonaną własnoręcznie

Dorota Kacprzak, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Sławomir Jakuszewicz inicjator pomysłu na założenie Grupy Turystycznej, Oliwia Wielgus

Lubscy Włóczykije –
życzymy Wam niegasnąLubscy Włóczykije darowali Burmistrzowi piękną
cej energii oraz samych
łódkę Gozzo da Pesca wykonaną przez G.A.
udanych wycieczek do
Marinoni
ciekawych i pięknych
miejsc z interesującymi i serdecznymi
ludźmi.
M.K.
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Poznając Lubsko

Rowerem przez Lubsko!
OSiR uruchomił
wypożyczalnię rowerów
przy hali sportowowidowiskowej
Od 2 lipca 2021 roku przy hali
sportowo-widowiskowej, przy ul.
Bohaterów 3d w Lubsku funkcjonuje
wypożyczalnia rowerów.
Wypożyczalnia działa od poniedziałku do piątku w biurze OSiR, w
godzinach 7:00-15:00.
Lubsko zaprasza i zachęca do skorzystania z okolicznych szlaków
rowerowych, w tym m.in. przez park
miejski do zalewu w Nowińcu. Warto
sprawdzić również ścieżkę rowerową
Lubsko-Brody-Forst.
Gmina Lubsko jest pełna urokliwych
miejsc wartych poznania!

Baszta Pachołków Miejskich, renesansowy ratusz, kościoły, zamek, to tylko
niektóre z lubskich zabytków, chętnie odwiedzanych zarówno przez Lubszczan,
jak i przyjezdnych gości. Żywe lekcje historii, sentymentalne podróże – powroty do
korzeni, do wspomnień z dzieciństwa, zainteresowania podróżnicze, historyczne,
to najczęstsze powody pobudzające chęć poznania Lubska, czy powrotu do
miejsc, z których się wyrosło.

Rower można wypożyczyć na dowolny czas, wg
obowiązującego cennika OSiR Lubsko.
Wsiądźcie na rower i przekonajcie się
o tym sami!
M.K.

Poglądowa mapka gminnych i lokalnych tras pieszo-rowerowych.

Skrótem przez park
Zakończono prace związane z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej
przy rzece Lubszy przez Park Miejski
w Lubsku - od rynku towarowego
przy ulicy Traugutta, do drogi – ul.
Parkowej.
To kolejny etap sieci ścieżek stanowiących alternatywną trasę dojazdu z
Lubska do zalewu w Nowińcu.
Ścieżka wiedzie wzdłuż rzeki Lubszy,
co czyni ją atrakcyjną przyrodniczo,
natomiast oddalenie jej od tras ruchu,
zapewnia bezpieczeństwo i spokój.
M.K.

Poglądowa mapka nowo wykonanego odcinka ścieżki przez park miejski
w Lubsku.

Ścieżka biegnie wzdłuż rzeki Lubszy od ul. Traugutta do ul. Parkowej.

Z sąsiedzką wizytą
w Lubsku

Lubsko stale
żyje w pamięci
i sercach tych,
którzy kiedyś tu
mieszkali
9 lipca 2021 roku w sentymentalnej
wycieczce do Lubska przyjechały trzy
sympatyczne Panie.
Zwiedziły Lubsko, w tym Wieżę
Bramy Żarskiej. Miło spędziły czas,
korzystając również z atrakcji lubskich zbiorników wodnych.
M.K.

Aktywna niedziela
w Lubsku

Zwiedzanie renesansowego ratusza w Lubsku.

Lubsko stale tkwi w pamięci dawnych
mieszkańców. Pozytywne jest to, że
poprzez powrót do korzeni, buduje
się w dzieciach tożsamość lokalną i
regionalną.
1 sierpnia 2021 roku Pole Dance Lejdis Lubsko oraz Grupa Turystyczna
Dukat z Lubska zorganizowali dzieciom aktywną niedzielę. Jednym z
punktów programu było zwiedzanie

14 lipca 2021 roku wycieczkę do
Lubska zorganizował Oddział PTTK
Powiatu Żarskiego. W programie
zwiedzanych obiektów, nie zabrakło
ratusza i baszty.
Dzieci i młodzież pod pieczą i przewodnictwem opiekunów zobaczyli
salę posiedzeń Rady Miejskiej w Lubsku, której wystrój, zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Zielonej
Górze, powrócił do wzornictwa z
dawnych lat.
Wejście na taras widokowy baszty,
jak zawsze wzbudziło wiele emocji.
lubskich zabytków.
Mimo pochmurnej aury i odrobiny kropel deszczu z nieba, młodzi
uczestnicy wyprawy nastroje mieli

Grupa wycieczkowa Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego przed wejściem
do kamienicy przy Wieży Bramy Żarskiej w Lubsku.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się również wystawa starych zegarów
w baszcie, pochodząca z prywatnych

zbiorów mieszkańca Lubska.

wspaniałe.
Chętnie wcielili się w rolę radnych i
włodarzy Lubska, zasiadając na zaszczytnych miejscach w ratuszowej
sali posiedzeń.

Wejście na szczyt baszty okazał się
nie tak trudny do pokonania. W końcu
- młodość i entuzjazm robią swoje!
M.K.

M.K.

Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku
Jedno się kończy…, ale
drugie się zaczyna. Data 1
lipca 2021 roku zapisała się
na kartach historii Lubska
ważnym wydarzeniem. Od
tego dnia swoją działalność
rozpoczęła nowa instytucja
kultury funkcjonująca pod
nazwą Biblioteka – Centrum
Kultury im. Jana Raka w
Lubsku. Powstała ona
z połączenia Lubskiego

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
życzył Dyrektorowi BibliotekiCentrum Kultury Pawłowi
Skrzypczyńskiemu oraz jego
zastępcy Marii Rudek, a także
pracownikom powstałej jednostki
współdziałania w dziedzinach
wychowania i edukacji przez sztukę,
czytelnictwo oraz aktywny udział w
kulturze.
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Domu Kultury i Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy
Lubsko im. Komisji Edukacji
Narodowej.
Na tę okoliczność w sali widowiskowej
dawnego LDK odbyło się uroczyste
spotkanie, które zgromadziło gości
związanych z kulturą i czytelnictwem
oraz takich, dla których te dwie wartości
mają duże znaczenie.
Uroczystość poprowadził Paweł Skrzypczyński Dyrektor nowo powstałej jed-

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. C.Norwida
w Zielonej Górze - Andrzej Buck
przekazał gospodarzowi spotkania
Pawłowi Skrzypczyńskiemu
zestaw książek i podkreślił, że
robi to celowo i po to, by Dyrektor
w prowadzonych przez niego
działaniach zawsze na równi z
kulturą stawiał książkę.

nostki, który za wsparcie oraz trud
pracy związanej z łączeniem instytucji
podziękował pracownikom Lubskiego
Domu Kultury, Dyrektorowi i pracownikom Biblioteki, Burmistrzowi Lubska,
Radnym Rady Miejskiej w Lubsku oraz
pracownikom Urzędu.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć w
swoim wystąpieniu poinformował o
sytuacji Gminy Lubsko. Zaznaczył, że
jest ona dobra i ulega stałej poprawie.
Przekonywał również, że dokonująca
się zmiana jest zmianą na lepsze. Pogratulował Dyrektorowi i życzył wszelkiej
pomyślności.
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w
Zielonej Górze - Andrzej Buck wyraził
nadzieję, że dokonane połączenie stworzy nowe perspektywy. Powiedział, że
poprzez łączenie dwóch instytucji w
jedną tworzy się nowa przestrzeń do zagospodarowania. Zaznaczył, że wszystko
zależy od ludzi. Życzył, by instytucje
współdziałały ze sobą na zasadach

partnerstwa i starały się, by niczego nie
uronić z dotychczasowych wartości, jednocześnie, by wypracować nową jakość.
Starosta Żarski Józef Radzion pogratulował Burmistrzowi Lubska oraz
Radnym Rady Miejskiej w Lubsku
odważnych decyzji i działań. Życzył
współpracy z wielkim przesłaniem –
równomiernej na obydwu płaszczyznach.
Głos zabrał także były Dyrektor LDK
Lech Krychowski, który z sentymentem
i nutą smutku przyznał, że jest mu żal,
że z map Lubska zniknie nazwa Lubski
Dom Kultury, z którym był związany
wiele lat swojego życia. Podkreślił, że
zostaje wyznaczona nowa droga, która
jest znana, ale jest inna, szersza.
Na koniec głos zabrał Artur Bondarenko
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku, który przypomniał najważniejsze
momenty procedowania połączenia LDK
i Biblioteki w jedną instytucję.
W dalszej części spotkania, z dużym
zainteresowaniem gości spotkały się
multimedialne prezentacje ukazujące

Występy młodych artystów spotkały się z dużym zadowoleniem, radością
i aplauzem gości uczestniczących w uroczystości.
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proces tworzenia LDK i Biblioteki. Dyrektor do dyskusji w sprawie Lubskiego
Domu Kultury, prowadzonej w formie
moderowanej rozmowy, zaprosił Lecha
Krychowskiego.
Następnie Dyrektor Paweł Skrzypczyński przedstawił patrona nowej
instytucji - serbołużyczanina Jana Raka,
urodzonego w Lubsku humanisty, poety,
teologa, profesora wielu uniwersytetów
europejskich epoki Renesansu, a także
dokonał prezentacji logo Biblioteki-Centrum Kultury.
Całość uroczystości uświetnili działający
w ramach Lubskiego Domu Kultury
lokalni artyści prezentujący swoje talenty
wokalne, muzyczne, instrumentalne.
Na zakończenie przygotowany był dla
gości słodki poczęstunek, który stworzył
przyjemne warunki do indywidualnych
rozmów wypełnionych wspomnieniami
z wcześniejszych lat oraz planami na
najbliższą przyszłość.
M.K.

Były Dyrektor LDK Lech Krychowski
w swoim przemówieniu zaznaczył,
że powstające Centrum, to novum,
któremu należy dać szansę.

Uczestnicy wyprawy wraz z opiekunami – kadr z sali
posiedzeń lubskiego ratusza

Uczestnicy wyprawy – kadr z Baszty Pachołków Miejskich: sala zegarowa, taras widokowy wieży

Przedszkolaki
dla zwierząt
W Przedszkolu nr 3 w Lubsku zorganizowana została
zbiórka karmy dla zwierząt. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt
w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela
zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do
aktywnego udziału w zbiórce karmy. Organizatorem i koordynatorem akcji była pani Magda Drosik
przedstawicielka OTOZ Animals Zielona Góra.
Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w naszej akcji
. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest
obojętny dzieciom naszego przedszkola. Dlatego
dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom
i rodzicom za włączenie się w zorganizowaną akcję
charytatywną.
Red.

Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków
wzięło udział w naszej akcji.
M AG A Z Y N L U B S K I N R 7-8/2021 ( 366-367 )
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L U D Z I E , W Y DA R Z E N I A

DLA MNIE TO PONAD ĆWIERĆ WIEKU

Moja dziennikarska przygoda z Magazynem Lubskim zaczęła się w lutym 1995 roku. Napisałem wówczas w
groteskowym stylu relację z wyborów
sołtysa Dłużka, w którym mieszkam od
urodzenia, mających miejsce19 stycznia
tegoż roku i ku mojej wielkiej radości
tekst znalazł się w lutowym wydaniu
Magazynu.
Nieco później napisałem krótką relacje z
nie do końca uczciwego przetargu, który
miał miejsce w dogorywającym Zakładzie Sadowniczym w mojej rodzinnej
miejscowości, po której ukazaniu się we
wsi głośno mówiono, że tego Bolka (bo
właśnie zdrobnieniem drugiego imienia
podpisałem tekst pod tytułem Echa pewnego przetargu) za to, co napisał, trzeba
by powiesić.
Pod koniec 1995 roku napisałem list
(pismem odręcznym) do redaktora naczelnego Magazynu Lubskiego, którym był
wówczas Władysław Mochocki z prośbą
o spotkanie, podczas którego chciałbym
omówić warunki ewentualnej współpracy.
Na spotkanie przyszedłem punktualnie
do redakcji, która mieściła się wówczas

przy ulicy Niepodległości. Przywitał mnie
mężczyzna w średnim wieku (Włodek
miał wówczas czterdzieści cztery lata, ja
dwadzieścia trzy) i dość szorstko zakomunikował mi, że pismo jest dla wszystkich i
pisać oczywiście mogę, jednak nie mogę
mieć gwarancji co do publikacji moich
tekstów, a o jakiejkolwiek gratyfikacji
finansowej nawet nie mam co marzyć,
bo gazeta jest deficytowa i na wszystko
brakuje funduszy. Jak się później dowiedziałem, wszystkim piszącym, którzy
wchodzili w skład kolegium redakcyjnego, wypłacano niewielkie ryczałty. Całkiem niemałe jak na owe czasy uposażenie
pobierał redaktor naczelny, a nieco mniejsze techniczny. Jedynie sekretarz redakcji,
którym była wówczas Halina Drobniak
(musiała się sporo napracować przepisując
na maszynie moje rękopisy, których po
napisaniu sam nie mogłem odczytać, o
poprawianiu błędów ortograficznych czy
interpunkcyjnych pisanych zawsze przeze
mnie w pospiechu artykułów tylko ona
może powiedzieć) był na etacie.
W połowie lat dziewięćdziesiątych Magazyn Lubski przeżywał swój złoty

okres. Prasa lokalna i samorządowa po
okresie raczkowania zaczęła całkiem
nieźle chodzić, a nawet, jak to było w
przypadku Magazynu Lubskiego, biegać.
Załapałem się na końcówkę tego okresu.
Pełną redakcyjnych sporów, bulwersujących i krytycznych tekstów, burzliwych
polemik (w czasie, gdy nikt nawet nie
śnił o mediach społecznościowych, w
Lubsku ostre, burzliwe dyskusje odbywać się mogły jedynie w knajpach lub
na łamach Magazynu Lubskiego). Nie
ukrywam że, zżyłem się z niektórymi
członkami redakcji. Zwłaszcza z Halinką
Drobniak, która od początku pomagała
mi od strony technicznej w rozwoju mojej
nieszczęsnej kariery literackiej, a także
Włodkiem Mochockim, Rajmundem
Adamskim, których śmiało mogę nazwać
swymi mentorami, może niekoniecznie na
niwie dziennikarskiej, jednak jeśli chodzi
o życie, to na pewno. A także z Mietkiem
Wojeckim (był moim nauczycielem w
liceum,) który jest ostatnią osoba, z którą
prowadzę tradycyjną korespondencję. Tak
więc jako dwudziestotrzylatek rzuciłem
się w wir lokalnego dziennikarstwa. Nie

balem się tematów trudnych, patologicznych, z pogranicza prawa. Poruszałem
problemy jumy, przemytów, prostytucji,
dilerki, czy narkotykowych odlotów. I
praktycznie przez pierwsze trzy lata robiłem to w ramach wolontariatu, wszak
zryczałtowaną gażę w wysokości sześćdziesięciu czterech złotych miesięcznie
zacząłem pobierać od połowy 1998 roku.
Jednak mimo wszystko ten czas wspominam niezwykle ciepło. Publikowanie
w gazecie otwierało wiele drzwi, pisałem
rzetelnie, obiektywnie i bez wazeliny,
czym zaskarbiałem sobie sympatię i szacunek czytelników, choć i niejednokrotnie
przez to, co napisałem, przysparzałem sobie wrogów, bo jak wiadomo, kij ma dwa
końce. Osobiście uważam, że słowo też.
Od ponad ćwierć wieku mniej lub bardziej
związany jestem z Magazynem Lubskim.
Były okresy, że przestawałem w nim publikować i ostentacyjnie rezygnowałem
ze współpracy. Był problem, by pogodzić
mą urażoną dumę z zachowawczością i
konformizmem redaktorów naczelnych.
Powracałem tak jak odchodziłem, bez
urazy i z wyciągniętą ręką. Jako jedyny z

publikujących w naszej lokalnej gazecie
swoje teksty publikowałem za „panowania” pięciu kolejnych burmistrzów i pod
rządami pięciu kolejnych redaktorów i
dwóch kolejnych redaktorek naczelnych.
Dziś publikuję w Magazynie niewiele,
robiąc miejsce dla innych, niekoniecznie
młodszych od siebie. Dziennikarsko jestem spełniony, czego dowodem są moje
reportaże nagradzane w prestiżowych
konkursach literackich. Jako też jeden z
niewielu piszących w Magazynie nie trzymałem się kurczowo lubskiego pisma i publikowałem swoje artykuły w kilkunastu
czasopismach na terenie województwa lubuskiego mn. Puls, Lubuski Rzemieślnik,
Pro Libris (Zielona Góra), Kronika Ziemi
Żarskiej, Przegląd Wschodnio-Łużycki,
Kurier Żarski, Regionalna, Łużycki Magazyn Gospodarczy, Moja Gazeta (Żary),
czy Wiadomości Gubińskie (Gubin). Co
by nie pisać - Magazyn Lubski był dla
mnie trampoliną, z której wybiłem się,
by poszybować w stronę nieco bardziej
ambitnego pisania.
Adam Bolesław Wierzbicki

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe (13)
Dana Newelska – pisarka z Lubska
Dana Newelska przyszła na świat
20 czerwca 1962 roku jako druga
z córek państwa Rejmonciaków.
Wprawdzie rodzice sądzili, że w
małej gorzowskiej wiosce o nazwie
Lipki Wielkie przybędzie nowy
obywatel, jednak i z obywatelki byli
bardzo zadowoleni. W 1968 roku rodzina zamieszkała w Lubsku. Tu ich
pociecha rozpoczęła edukację szkolną w SP nr3. Od najmłodszych lat
pasjonował ją świat książki i teatru.
Ten ostatni nie był tak dostępny jak
obecnie. Mogła się nim nacieszyć
tylko w poniedziałkowe wieczory,
kiedy to na niebieskim ekranie udostępniano telewizyjne ekranizacje
znanych przedstawień. Nie było to
jednak przeszkodą. Brała udział w
przedstawieniach organizowanych
w szkole. Były to jednak najczęściej
akademie, na których recytowano
wiersze, dalekie od artystycznego spełnienia dziewczyny. Jak to
mówią: Wszystko w określonym
czasie. Wyjazd z rodzinnego domu
do szkoły z internatem to w owych
czasach mogło być okno do wylotu
w przyszłości w dowolne miejsce w
kraju. Tak się jednak nie stało. Jak
mówi sama Danuta:” Są piękniejsze
miejsca, lecz moje jest tu- w Lubskugdzie moi bliscy i wspomnienia
sięgające od dzieciństwa aż po wiek
bardziej niż dorosły”. Mimo kilkuletniej przerwy w młodzieńczym
wieku, już od 31 lat mieszka w
Lubsku na stałe. Jako nauczycielka
pracowała w okolicznych wsiach:
Brody, Koło, Górzyn, Chocicz,
Tuchola. Wszystkie te miejscowości
wspomina z nutką smutku, jakby w
poczuciu winy, że gdzie się pojawiła,
tam likwidowano przedszkola. Po
latach tułaczki rozpoczęła pracę
w Oddziale Przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej nr 3, gdzie
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sama jako dziecko rozpoczynała
naukę. Organizowanie przedstawień
z udziałem dzieci było początkiem
jej samorealizacji. Do czasu. Wystarczyła jedna iskra, jedna chwila, kiedy
zagrała w jej duszy odpowiednia nuta,
i zaczęła pisać. Pisać z powodzeniem!
W 2015 roku ukazała się pierwsza
książka autorki pt. Paracynamon. Autorka została wyróżniona w lubuskich
wawrzynach literackich za debiut
literacki. Rok później książka była
czytana w odcinkach na antenie Radia Zachód. Bardzo dobrze oceniona
przez słuchaczy. A oto recenzja jednej
z czytelniczek:
„Paracynamon - co to pomaga na kaca
i wszelkie inne bóle - mówi kobieta,
alkoholiczka (aluzja do nachalnej reklamy Paracetamolu). Pomaga, tylko
trzeba to popić kielonkiem (str. 94).
Dobre zobrazowanie i gwara środowiskowa, trafna obserwacja życia. Bohaterka lat 60-tych dobrze wpasowuje się
w realia życia tego okresu, naiwność
i jednocześnie radość z dojrzałości po
ukończeniu szkoły ,gdy można kupić
bilet na dowolny pociąg. (str. 9) Sporo
humoru sytuacyjnego np. rozmowa
z milicjantami (str.19) czy rozmowa
Beatki i Mai o matkach (str.26-27). A
w treści- małżeństwo, rozwód (oczywiście z winy zdradzającego męża)
i samotne wychowywanie syna, nieudolne i ambitne próby odchudzania
oraz tęsknota za uczuciem i mężczyzną idealnym, który wzbudzałby w

brzuchu motyle...
Udaje się takiego poznać, oczywiście
poprzez Internet (a jakże, to oznaka
naszego czasu), tylko, że w rzeczywistości okazał się zwykłym oszustem,
który szuka kobiet bogatych i naiwnych, które mógłby zostawić na lodzie,
by zamienić je na inne, lepszy, nowszy
model. Bohaterka się podniesie, dojdzie do ,,solidarności jajników i utarcia
nosa kochliwemu Maurycemu”. Dużo
zwrotów, wyrażeń i powiedzonek
dobranych właściwie, ze sporą dawką
humoru - to stanowi o wartości powieści. Zwarta narracja, powieść osadzona
w realiach Polski współczesnej, pogoń
za szczęściem, które nie zawsze do nas
przychodzi i bieg po miłość...
Paracynamon - uniwersalny lek, tak
jak i książka pani Newelskiej, która na
2 popołudnia pozwoliła mi zapomnieć
o przedwyborczym bełkocie. Udany
debiut, polecam do przeczytania.”
„Paracynamon” rozpoczął nowy rozdział. Rok po wydaniu książki Dana
Newelska wcieliła się w rolę Wicia
w żarskim kabarecie Oj tam, oj tam
wyreżyserowanym przez Mirę Gałązkę. Jednak nie do końca była z tej roli
zadowolona. Dlaczego? Po występach
kabaretu, gdy inni dostawali gratulacje
za odegrane role, do niej nikt z takowymi nie podchodził. Na występy
kabaretu w Lubsku została zaproszona
jej mama, która przyszła zobaczyć swą
pociechę wraz z wieloletnia sąsiadką.
Kiedy przedstawienie miało się ku
końcowi, sąsiadka spytała: A Danusia
kiedy będzie na scenie?- Cały czas
jest! -Jak jest? Przecież tylko Wiciu
jest ,a to mężczyzna!- Dana jest tym
Wiciem! Pozostaje pytanie dla aktora:
Cieszyć się, czy smucić jeśli jest się
nierozpoznawalnym?
30 czerwca 2017 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku
wręczono autorce nagrodę Zasłużonego Działacza Kultury.

Życie każdego z nas płynie tak szybko,
że nawet nie zdajemy sobie sprawy,
kiedy poranek zamienia się we wczesny wieczór. Nie jest to powodem do
zakładania ciepłych kapci. Od czterech
lat autorka jest na wcześniejszej emeryturze, lecz i teraz potrafi zorganizować sobie czas. Przykładem jest jej
nowa książka Talon na drugie życie.
Oto jedna z recenzji książki:
„Kiedy przyjazna dusza puka do
drzwi, otwórz
„Talon na drugie życie” Dany Newelskiej emanuje ciepłem, bawi rewelacyjnym poczuciem humoru, a odruchy
serca głównej bohaterki wzruszają.
Pośród wielu zagubionych, czasem
wręcz irytujących protagonistek, poszukujących przepisu na rozpoczęcie
życia od nowa, poznałam taką, która
śmiało mogłaby wziąć mnie za rękę i
przeprowadzić przez najgorszą zawieruchę i wierzę mocno, wyszłybyśmy
z niej cało.
Poczucie humoru, otwarte serce i
mądrość życiowa sprawiają, że Anna
Przygoda potrafi zjednać sobie każdego, kogo spotka na swej drodze. Pewnego dnia wracając do domu, spotyka
na klatce schodowej niekompletnie
ubraną czteroletnią dziewczynkę,
która przedstawia się imieniem Niunia.
Okazuje się, że dziecko pozostawiono
samo w domu. A opiekun wyszedł.
Anna oczywiście zabiera Niunię do
domu, gdzie dziewczynka szybko
się aklimatyzuje. Podbija serce jej
i jej męża Borysa, emerytowanego
wojskowego. Dopiero późnym wieczorem zjawia się jej opiekun. Raczej
mało odpowiedzialny, za to dość rozrywkowy Kamil. Nie będę wchodzić
w szczegóły, ale jeszcze dodam, że
niebawem splot wydarzeń doprowadzi do spotkania Ani i mamy Niuni,
Agaty. Młoda samotna matka jest
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zagubiona, pragnie ciepła i miłości,
jednocześnie dzielnie walczy o byt
swój i córki. To właśnie do niej Ania
wyciągnie pomocną dłoń. A Agata
czując, że może Ani zaufać, wyjawi swoją tajemnicę. Niunia często
opowiada o ludziach i miejscach,
których nie ma prawa znać. Czy jest
czyimś kolejnym wcieleniem? Czy
to możliwe? Tego Wam nie zdradzę.
Pierwszoosobowa narracja sprawiła,
że czułam się bliżej bohaterki. Zupełnie jakbym z kimś się zaprzyjaźniła. Bardzo miłe uczucie, wpłynęło
pozytywnie na odbiór książki w
całości. Sposób snucia opowieści
również, moim zdaniem, odbiega
od schematu. Autorka kończy jedną
scenę, a następną zaczyna od innego
wątku, by po chwili zgrabnie wpleść
go w poprzedni i połączyć w całość.
Czytając tę powieść obyczajową z
delikatnym wątkiem paranormalnym poczułam świeżość w stylu
oraz w konstruowaniu fabuły. Z
jednej strony odnalazłam, mam
wrażenie, punkty stałe dla tego
gatunku. Opowieść o losach kilku
kobiet, życiowych błędach, poszukiwaniu życiowej przystani. Z drugiej
emocje, zabawne sytuacje, barwne a
zarazem wyraziste postaci, z którymi żal się żegnać. Z takimi ludźmi
sama chciałabym się zaprzyjaźnić i
obcować. No, może nie ze wszystkimi, jakieś czarne owce muszą się
znaleźć, co mącą, bo inaczej by się
pochorowały, ale i one wpasowują
się w krajobraz tej historii i można
je tolerować, a nawet wzmacniają
smak opowieści.”
Sama autorka podkreśla, że nie
jest pisarką, ot pisze to, co jej w
duszy gra. Niech jej gra ta wena .
Niech gra.
ABW
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Nowy świat
Gdy spoglądam przez okno, widzę
niewzruszony porządek świata. Wiatr
strąca liście z drzew, wiewiórki krzątają się pod krzewem leszczyny, woda
w rzece nieustannie płynie. Ten ład
napawa mnie spokojem, pozwala myślom zwolnić bieg, daje poczucie wolności, bo przecież po drugiej stronie
ulicy wszystko mknie do przodu tak
szybko, że pozbawia mnie nadziei, iż
zdołam cokolwiek pochwycić w tym
szalonym biegu. Po drugiej stronie
ulicy tracę wolność. Oto przyczyna,
z powodu której jakikolwiek temat
moich rozważań umyka nim go zdążę
zatrzymać w moim umyśle, przeanalizować, ubrać w słowa i zapisać. Często bowiem okazuje się, że ów proces,
zbyt długi, powoduje przedawnienie
analizowanego zagadnienia. Jednak,
ku pocieszeniu, wciąż istnieją sprawy
uniwersalne, które skutecznie opierają
się pędowi. Dzięki temu wciąż mogę
pisać nie tracąc poczucia aktualności.
Każdy człowiek rodzi się wolny.
Podobno. Czymże jednak jest owa
wolność, ten stan ducha, powodujący,
że człowiek może oddychać pełną
piersią nie odczuwając przy tym bólu
lub lęku? Czy żyjąc w cywilizowanym
świecie nie wyrzekamy się dobrowolnie wolności, by móc korzystać
z dobrodziejstw, które oferuje nam
współczesny świat, nowy świat? Czy
w ogóle możliwe jest bycie wolnym,

gdy żyje się w zorganizowanym społeczeństwie według zasad określonych
bądź co bądź przez grupę ludzi? No
i wreszcie jak pogodzić uczucie wolności z nieustającym pragnieniem
posiadania?
Aldous Huxley- pisarz wizjoner
przewidział skutki ciągłego udoskonalania ludzkiego życia pod pretekstem
uczynienia ludzi permanentnie szczęśliwymi. W swojej książce „Nowy
wspaniały świat” roztacza przed
nami wizję społeczności doskonałej,
społeczności uporządkowanej biologicznie, w której nauka triumfuje, a
człowiek w chwilach słabości zażywa
somę- cudowny lek na wszelkie dolegliwości. Jakże to bliskie współczesnemu człowiekowi. Moja koleżanka
ma w swojej torebce, oprócz lusterka
i pomadki, pigułki chyba na wszystko:
na zwalczanie stresu, na odporność,
na zaparcia, na zmniejszenie apetytu,
na wzmocnienie włosów i paznokci,
na jędrność pośladków, na spokojny
sen… Po całkowitej prezentacji tych
specyfików byłam przekonana, że na
zakończenie położy przede mną pigułkę na wieczne życie. Cóż, powiedziałabym, że jest ofiarą trzeciej wojny
światowej, której strategię opracowują
psycholodzy, ale przecież przywykliśmy do tego, że na wojnie przelewa się
krew. Być może dlatego nie dostrzegamy tej wojny. David Lagercrantz

RÓWNI I RÓWNIEJSI,
CZYLI JAK OMIJAĆ
CHORE PRAWO

Dziwne czasy nastały wraz z nadejściem czasu pandemii. Przestępcy mają
raj. Teraz bez żadnych konsekwencji
można wejść w masce do banku i
praktycznie będąc nierozpoznawalnym
obrobić kasę. Jednak zamaskowanym
kasjerkom, siedzącym ze szczelnie założoną maseczką przez osiem godzin,
raczej do śmiechu nie jest. Bo przed
czym chroni nas maseczka? Zadałem
takie pytanie Beatrycze, będącej świeżo po lekturze książki Judy Mikovits
i Kenta Hockenlivelya pod tytułem
„Pandemia kłamstw”. -Na pewno przed
mandatem –odpowiedziała lekko się
uśmiechając- No gdyby wirus COVID
-19 był wielkości ziarnka ryżu, być
może by nas przed nim chroniła.
Prawo ustalają ci, co na górze, wiec
chcąc uchronić się przed mandatem
w miejscach publicznych maseczkę
trzeba nosić. Jednak jak zauważyłem,
prawo pisane w pospiechu i na kolenie
pełne jest dziur i paradoksów. W tym
przypadku zaprzecza jednemu z głównych filarów prawa rzymskiego, które
stanowi, ze wszyscy wobec prawa są
równi. Tu znowu przypomina się lektura Orwella, który pisał, że są równi
i równiejsi. Ewidentnym przykładem
nierówności wobec prawa było przyjęcie weselne, na którym ostatnio
byliśmy z Beatrycze, podczas którego
goście weselni bawili się (jedli i pili,
ale to chyba normalne, bo ciężko jest
konsumować cokolwiek nie ściągając
maseczki), podczas gdy obsługa przy
trzydziestostopniowym upale uwijała

się szczelnie omaskowana. Ciężko też
podczas wizyty u dentysty (gabinet
dentystyczny też jest miejscem publicznym, zwłaszcza gdy korzystamy
z publicznej służby zdrowia) nie ściągnąć maseczki.
Ostatnio zdarzyło nam się ściągnąć
maseczki w komunikacji publicznej,
a dokładnie w pociągu dalekobieżnym. Siedząca w przedziale z nami
młoda kobieta ( szczelnie omaskowana po same uszy) spojrzała na nas,
jak byśmy popełnili przynajmniej
podwójne morderstwo i rzekła, że
swoim nierozsądnym zachowaniem
narażamy siebie i innych na śmiertelne niebezpieczeństwo. –Widocznie
ta pani czyta inne książki, lub, co
bardziej prawdopodobne, wiedzę
czerpie jedynie z oglądania telewizjipowiedziałem do Beatrycze, gdy weszliśmy na korytarz pociągu kierując
się w stronę wagonu barowego, gdzie
po skromnej przekąsce siedząc przy
piwie rzemieślniczym (ja) i ziołowej
herbacie (Beatrycze) przez ponad
pięć godzin oddychając pełną piersią nieskrępowani chorym prawem
na przemian upajaliśmy się lekturą
Huxleya (ja), Orwella (Beatrycze)
i rozmawialiśmy o normalnych czasach, gdy ludzie nie byli skrępowani
chorymi przepisami prawnymi. Pani
konduktorka przechodząc obok nas
kolejny raz, szczelnie omaskowana,
patrzyła na nas ze szczerą życzliwością w oczach.
Bożygniew Gralicki

pisał, że pierwsza wojna była wojną
chemików, druga- fizyków, według
mnie trzecia- należy do psychologów.
Oczywiście świat nauki oburzy się
na taki wniosek. Niepotrzebnie, nie
mam nic przeciwko nauce. Obawiam
się jedynie tej nielicznej grupy ludzi,
którzy osiągnięciami nauki zwykli
karmić chorobliwe idee zamieszkujące ich umysły. Oto jak powstaje
nowy świat- na skutek monstrualnej
manipulacji świadomością jednostek.
Manipulacji tak głębokiej, że w jej
efekcie człowiek traci swoją indywidualność, swoją osobowość. To jest
znamię naszych czasów- ujednolicanie, ścieranie wszystkiego na proch.
Nie dostrzegamy jednak tego, że
jedyne, co ścieramy, to realny obraz
świata. W efekcie my sami, będąc
przecież integralną częścią tego świata, przestajemy doświadczać życia
realnie, zatapiając się w iluzji tudzież
w substytucie realności, którą stanowi
świat wirtualny.
Jakie bogactwa oferuje ludzkości ten
nowy świat, dla którego świadomie
lub nieświadomie rezygnujemy z
wolności? Wygoda, o tak człowiek
szybko przyzwyczaja się do wszelkich
wygód. Dziś wszystko załatwisz korzystając z Internetu, bez wychodzenia z domu. Nowy świat urządza twoje
życie tak, by stało się możliwie najbardziej wygodne. Nowy świat oferuje ci

złudne poczucie, że za pomocą kilku
urządzeń panujesz nad resztą świata.
Oto prawdziwie szatańska sztuczka:
im więcej zagarniasz, tym zagarniasz
mniej i tym mniej jest w tym procesie
ciebie samego. Wprawdzie masz poczucie, że opanowujesz coraz więcej,
ale nie dostrzegasz, że stajesz się
panem jedynie własnych konstrukcji.
Realność ci umyka. Stajesz się panem
stworzonych przez siebie idei, lecz
jednocześnie redukujesz swoją istotę
do tych idei. Nabierasz coraz większego tempa, bo fizycznie nie odczuwasz
zmęczenia. Biedna ludzkość, jak pisał
Henry Miller „im bardziej szalone
tempo, tym uboższy duch”. Niestety
wraz z rozwojem cywilizacji wygasa
w nas życie duchowe, a wraz z nim
tracimy wolność, która jest konieczna
do ujawniania osobowości. Wolność
to świadoma konieczność wyboru.
Jednak nowy świat próbuje nam
wmówić, że konieczność wybierania
jest narzuconą nam formą przemocy
wobec przyrodzonego nam prawa
posiadania czego tylko zapragniemy.
Erich M. Remarque pisał „dopiero
jeśli się nie chce posiadać, posiada się
w całości.” Któż by nie chciał?
Innym zagrożeniem dla naszej wolności są wszelkie próby nadmiernego
uporządkowania życia społeczeństw.
Nadmiar ładu jest równie niebezpieczny jak jego zupełny brak. Totalne

urządzanie wszelkich dziedzin życia
także jest unicestwieniem realności.
Claude Levi-Strauss pisał w „Smutku tropików” o tym, że „ludzkość
ograniczyła się do monokultury i
przygotowuje się do produkowania
cywilizacji masowej jak buraki”. Czyż
nie jesteśmy świadkami tego procesu? Bylibyśmy, gdybyśmy wyszli
do drugiego człowieka zza monitora
komputera czy tabletu. Paradoksalnie
wciąż mamy wybór; możemy siedzieć
bezpiecznie w zaciszu domowym
nurzając się w wirtualnym świecie,
możemy powrócić do prawdziwego,
realnego życia. Tyle tylko, że w tym
drugim przypadku najprawdopodobniej zostaniemy potępieni przez arbitralne prawo społeczne, prawo, które
przecież nie jest oparte na żadnym
prawie natury.
Dlatego, gdy przechodzę na drugą
stronę ulicy, uświadamiam sobie, że
wszystko to, co mnie otacza, ta wysoce rozwinięta cywilizacja żyje jednym
globalnym życiem. Rozglądam się
wokół i czuję się przytłoczona. To, co
mnie przytłacza, to nie nieskończona
różnorodność wszelkich form życia,
lecz jedna istota monstrualnych rozmiarów – nowy świat.
30 października 2016
Renata Diaków

OPIEKA
STOMATOLOGICZNA
DLA UCZNIÓW

Gmina Lubsko zawarła
porozumienie na
świadczenie usług
stomatologicznych
dla uczniów szkół
podstawowych, dla
których Gmina jest
organem prowadzącym.

Opiekę stomatologiczną dla uczniów
Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3 w
Lubsku będzie świadczył podmiot
leczniczy NZOZ "Twój Stomatolog"
ul. Przemysłowa 23, 68-300 Lubsko
reprezentowany przez Panią Beatę
Sadłochę-Siemion.
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ będzie
odbywało się zgodnie z potrzebami
leczniczymi dziecka w gabinecie
stomatologicznym zlokalizowanym
w Lubsku przy ulicy Przemysłowej
23, 68-300 Lubsko. Natomiast wobec uczniów Szkoły Podstawowej w
Górzynie usługi stomatologiczne będą
świadczone w Dentobusie, czyli mobilnym gabinecie stomatologicznym.
Do udzielania świadczeń stomatologicznych w województwie lubuskim
wybrany został podmiot leczniczy

W Górzynie świadczenia zdrowotne w zakresie opieki stomatologicznej będą
wykonywane w Dentobusie.
DENTAL - MED Justyna Niedzielska
z Bytomia Odrzańskiego.
W ramach porozumień wykonywane
będą profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży
do ukończenia 18 roku życia - określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 31d ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej
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wykazu świadczeń gwarantowanych z
zakresu leczenia stomatologicznego
dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem
świadczeń ortodoncji.
Wszelkie działania podejmowane
będą po zebraniu od rodziców zgody
lub sprzeciwu na badanie stomatologiczne oraz leczenie profilaktyczne i
zachowawcze uzębienia dziecka.
M.K.
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WESOŁE WAKACJE W GMINIE LUBSKO

Wieści z WTZ i ŚDS

Wieści z LGD

Nad Zalewem Karaś 2 czerwca przedsta- jętności w zakresie zdrowego żywienia i
wiciele Stowarzyszenia „Lokalna Grupa podejmowania aktywności fizycznej. W
Działania – Grupa Łużycka” wzięli ramach zadania zaplanowano: warsztaty
udział w akcji „ZASADŹMY DRZEWO z fizjoterapeutą dot. aktywności fizycz– OCALMY PSZCZOŁY”. Działanie nej; warsztaty dietetyczne; warsztaty z
było realizowane przez Gminę Lubsko psychologiem ze szczególnym uwzględw ramach zadania pn. Przygoda z eko- nieniem wpływu COVID na zdrowie
logią, które współfinansowane jest w ramach projektu
grantowego „AKTYWNA
LGD”. Miododajny klon
czerwonolistny w imieniu
„Grupy Łużyckiej” posadziły Helena Miklaszewska
– Prezes Stowarzyszenia
oraz Magdalena Poźniak –
Dyrektor Biura.
*
„LGD – Grupa Łużycka”
ponownie otrzymała wsparcie na realizację zadania
publicznego Województwa
Lubuskiego pn. „Lubuskie
Obywatelskie Inicjatywy
Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych,
wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji
zadań publicznych.
*
Stowarzyszenie otrzymało
również wsparcie na realizację zadania publicznego
Województwa Lubuskiego Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia
w ramach działania na rzecz oraz Magdalena Poźniak – Dyrektor Biura wzięły
aktywny udział w akcji sadzenia drzew
seniorów, wynikającego z
„Wojewódzkiego Programu
na rzecz Osób Starszych” pn. SENIOR psychiczne; warsztaty artystyczne (hand
AKTYWNY - SENIOR ZDROWY! Ce- made) dotyczące tworzenie ozdób świąlem projektu jest zwiększenie poziomu tecznych. Zadanie będzie realizowane w
aktywności osób starszych. Projekt ma terminie 01.06 – 31.12.2021r.
zachęcać do „wyjścia z domu”, doprowaM.Sienkiewicz
dzić do wzrostu poziomu wiedzy i umie-

Prezentujemy w formie fotorelacji
działania Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lubsku, gdzie jak
zwykle bardzo dużo się dzieje.
A to wypowiedź Mariana Siekacza,
który gościł w nowej siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Lubsku. - Dziękuję za pamięć i bardzo
serdeczne przyjęcie. Jak zwykle ujęła
mnie wspaniała atmosfera Domu oraz
wzajemny szacunek i życzliwość.
Jesteście dla mnie najpiękniejszym
wspomnieniem z Lubska. Jestem
dumny z Was i szczęśliwy, że macie
takie piękne miejsce i warunki. Nie
każdy w Lubsku pamięta, że Wasz
ŚDS od początku prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym,
w którym kilkunastu członków tego
Stowarzyszenia społecznie poświęca
swój czas, pracę i zaangażowanie. To
dzięki ich wsparciu i zaufaniu do mnie
to Stowarzyszenie powstało w 2007
roku, a następnie dzięki poparciu ówczesnych włodarzy miasta Bogdana
Bakalarza i Haliny Kaczmarek oraz
wskazaniu lokum podjęliśmy dzia-

Zarówno uczestnicy WTZ i ŚDS
mieli przyjemność uczestniczyć
25 czerwca w festynie, który
jednocześnie wspierał akcję
charytatywną na rzecz pani Joanny

Gminne jednostki, by
umilić mieszkańcom gminy
Lubsko wakacyjny czas,
przygotowały różnorodną
ofertę kulturalnorekreacyjną! Każdy mógł i
nadal może znaleźć coś dla
siebie.

Uczestnicy WTZ i ŚDS 16 czerwca wzięli udział w 34 Diecezjalnej Pielgrzymce
Osób Chorych i z Niepełnosprawnościami w Rokitnie
łania na rzecz remontu i utworzenia
ŚDS. Można powiedzieć, że szczęście
Wam sprzyja, bowiem dzięki zaangażowaniu i pomocy obecnego Burmistrza Janusza Dudojcia macie teraz

jeszcze piękniejsze lokum, wspaniałe
warunki i dla siebie drugi DOM.
Opr. M.Sienkiewicz

Marian Siekacz gościł 23 lipca w siedzibie
ŚDS. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze
rozmów i wspomnień

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

W czerwcu uczestnicy Klubu Senior+,
po raz pierwszy mieli sposobność, aby
toczyć na kole garncarskim. Chętni
spróbowania czegoś nowego seniorzy, z
entuzjazmem uczyli się nowej techniki
tworzenia z gliny.
Zajęcia plastyczne oraz z animatorką
pobudzają w seniorach kreatywność.
Końcowe efekty procesu tworzenia,
dają seniorom radość, zadowolenie i
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W zdrowym ciele zdrowy duch.
taniec wszystkich uczestników.
Tak więc nie zabrakło atrakcji, z czego
seniorzy byli bardzo zadowoleni.
Pełen słońca i dobrej energii okazał się

trum Kultury. Dzieci chętnie uczestniczyły
w projekcjach filmów animowanych,
zajęciach plastycznych, wokalnych, muzycznych, z rytmiki, w rozwiązywaniu
quizów, zagadek. Wiele radości dał czas
spędzony wśród rówieśników przy grach
planszowych, układaniu puzzli, wspólnym
czytaniu, czy rysowaniu.
To jeszcze nie koniec wakacji oraz atrakcji!
O planowanych wydarzeniach będą informować organizatorzy: Biblioteka-Centrum
Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Warto śledzić strony internetowe i portale
społecznościowe tych jednostek!
M.K.

Wakacje z Placówką Wsparcia Dziennego
Od 6 lipca 2021 roku
swoją pracę wznowiła
Placówka Wsparcia
Dziennego z siedzibą
w Szkole Podstawowej
nr 2 w Lubsku, której
prowadzenie powierzono
Stowarzyszeniu Przyjaciół

satysfakcję.
Niezapomnianych chwil dostarczył
seniorom udział w zorganizowanej
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Lubsku VIII Międzynarodowej Senioriadzie, podczas której uczestnicy Klubu
rywalizowali w różnych konkurencjach:
w skokach na skakance, rzutach lotką,
strzałach do bramki, a także brali udział
w grze zespołowej w kręgle. Dużą
frajdą był również, przed rozpoczęciem
poszczególnych rywalizacji, wspólny

Wakacje obfitowały w wiele wydarzeń sportowych, a jednym z nich był turniej „dzikich”
drużyn w piłkę nożną.

uczestnictwo Lubszczanina Michała Rozmysa w
Igrzyskach Olimpijskich
w Tokio! Było wspólne
kibicowanie w strefie kibica
w OSiRowskich „Cegłach”,
ale też i takie w zaciszu
domostw. I była wielka
radość z udziału w finale,
zakończonym 8. miejscem
Michała w biegu na 1500
metrów!
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia realizowane w Bibliotece – Cen-

Spotkaniom w Bibliotece-Centrum Kultury towarzyszyły radość i entuzjazm! Równie interesujące były zajęcia w bibliotece w Białkowie. Było wesoło i kreatywnie!

U lubskich seniorów jak
zawsze – jest barwnie,
interesująco
i radośnie! Jest czas na
zorganizowane zajęcia,
ale też czas na swobodną
rozmowę z rówieśnikami.

Nowe doświadczenia,
niezapomniane chwile

Zabawy z animatorami, święto kolorów Holi, dmuchańce, dobra muzyka, punkty gastronomiczne i handlowe, to tylko niektóre z atrakcji letnich festynów
nad zalewem w Nowińcu.

„Piosenka jest dobra na
wszystko” - taki tytuł nosiło
przedstawienie teatralne
jakie 14 lipca podziwiali
uczestnicy WTZ i ŚDS. Było
sporo piosenek
z Kabaretu Starszych
Panów, jakże ciekawych
i aktualnych

Wieści z Klubu Senior+ w Lubsku
Dużą aprobatą wśród seniorów cieszą się
zajęcia z panią psycholog. Są one zawsze
cenną nauką i pomocą w znajdowaniu
sposobów radzenia sobie z różnymi
sytuacjami, jakie spotykają człowieka
każdego dnia. Zajęcia przybierają niekiedy niekonwencjonalną formę i odbywają
się na łonie natury, w sposób aktywny,
łącząc często rozwój intelektualny oraz
duchowy z rozwojem fizycznym.

Uruchomione jest jedyne w powiecie żarskim kąpielisko nad zalewem w Nowińcu.
Piaszczysta plaża, sprzęt wodny, altany,
miejsce na ognisko, plac zabaw, boisko
do plażowej piłki siatkowej, pomosty,
to wszystko stwarza idealne warunki do
odpoczynku, spędzenia czasu na świeżym
powietrzu z rodziną, przyjaciółmi.
Równie miło można spędzić czas nad
zalewem Karaś, korzystając z atrakcji tego
miejsca: z przystani kajakowej, ścieżek
rowerowych, placu zabaw, zewnętrznej
siłowni.
Wakacje obfitowały dotychczas w wiele
wydarzeń sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych oraz edukacyjnych.
Plenerowe festyny nad zalewem w Nowińcu, scena lubskich DJów Music&Love,
zgromadziły sporą grupę uczestników.
Sportowej rywalizacji nie brakowało
podczas turniejów: 3x3 w koszykówkę,
w piłkę siatkową, czy „dzikich” drużyn
w piłkę nożną.
Nieopisanych emocji dostarczyło

Szkoły ,,Jadwiżak".
Zadanie finansowane jest z Gminnego
Programu Profilaktyki.
Zajęcia odbywają się codziennie w
godzinach od 9.00-13.00 i cieszą się
dużym zainteresowaniem.
Placówka w ramach działalności organi-

zuje dzieciom czas, by mogły go spędzić
w sposób aktywny, wśród rówieśników.
Edukacyjne spacery w mieście, zwiedzanie zabytków, czas spędzony nad
lubskimi zalewami Karaś i w Nowińcu,
to tylko niektóre z atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez Placówkę
swoim małym i nieco większym podopiecznym.

Dzieci z ogromnym entuzjazmem i
radością, przyjęły pomysł wyprawy
do Alpakowej Zagrody - niezwykłego
miejsca przeznaczonego do obcowania
z przyrodą w przyjaznym i zacisznym
otoczeniu.
Dzieci miały możliwość poznania cudownych i dość egzotycznych zwierząt,
jakimi są alpaki, doświadczyły uroków

życia na wsi. Uczestnicząc w żywej
lekcji przyrody, uczyły się szacunku do
zwierząt, poznawały tradycję i kulturę
oraz zdobywały wiedzę na temat roślin.
Organizowane zajęcia spełniają kilka
bardzo ważnych funkcji: profilaktyczną,
społeczną, edukacyjną. Zawsze są też
dla dzieci radosną przygodą!
M.K.

Seniorzy zdobywają nowe doświadczenia, uczą się nowej techniki
tworzenia z gliny.
wspólny wyjazd na kąpielisko w Nowińcu. Spędzenie czasu nad wodą w letni
dzień, zawsze działa kojąco. Tak było i

tym razem!

M.K.

Seniorze! – jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem
do Klubu Senior+ w Lubsku, zadzwoń do MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
pod nr 68 455 83 80 lub 68 455 83 82.
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W ramach zajęć pod hasłem: „Poznajemy naszą gminę” dzieci uczestniczyły w edukacyjnym
spacerze połączonym ze zwiedzaniem lubskich zabytków, jak również korzystały z oferty
spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny m.in. nad zalewem Karaś.

Wycieczka do Alpakowej Zagrody była niezapomnianą przygodą o głębokim charakterze
profilaktycznym oraz edukacyjnym.

M AG A Z Y N L U B S K I N R 7-8/2021 ( 366-367 )
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Kompozycja miniaturowych roślin iglastych z drzewkami liściastymi

L U D Z I E , W Y DA R Z E N I A

Jabłonie, szczególnie jabłonie ozdobne są świetnym dopełnieniem ogrodów

Barwne kompozycje stanowią atrakcję każdego ogrodu

Miniaturowe iglaki to rośliny, którym nie trzeba poświęcać dużo czasu, nie wymagają cięcia
i formowania

Państwo Marzena i Dariusz Burdan od wielu lat prowadzą w sołectwie Mokra rodzinne gospodarstwo, które obecnie nazywa się Ogród
Rozmaitości pod Dębem i nieprzypadkowo są sponsorami nagród przyznawanych w konkursie na najładniejszą posesję i najładniejszy
balkon na terenie gminy Lubsko, który odbywa się pod patronatem Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia. Postanowiliśmy naszym
Czytelnikom przybliżyć wyjątkową specyfikę działalności tej przyrodniczo-ekologicznej firmy.

ZIELONE RĘCE, CZYLI JAK
PASJA STAJE SIĘ ŻYCIEM
- Jak to wszystko się zaczęło?
- Ponad 20 lat temu wyjechaliśmy z Lubska i tutaj odnaleźliśmy swoje miejsce
na Ziemi. Zaczęliśmy dbać o podwórko, powoli powstawał ogródek, wtedy
ciężko było o rośliny. Podcinaliśmy i
rozsadzaliśmy to, co było. Początki były
niełatwe. My jednak byliśmy zdeterminowani, czuliśmy, że mamy w ręku
potencjał, chęci i możliwości do działania i osiągania celu, tak zwane „zielone
ręce” w koegzystencji z przyrodą. Powoli
pasja zaczęła przeradzać się w sposób na
życie i trwa to do dzisiaj. Od wielu lat
zajmujemy się rozmnażaniem ciekawych
i unikalnych drzew oraz krzewów ozdobnych zarówno liściastych, jak i iglastych.
Naszą specjalnością są iglaste miniaturki
(zaszczepiliśmy najmniejszego świerka
na świecie), których co roku przybywa w
ofercie. W ostatnim czasie zajmujemy się

Kompozycja szczepionych na różnych wysokościach Abies koreana „Kohout's Icebreaker”
- Jodła koreańska

Hosty popularnie zwane Funkiami to rośliny półcienia i cienia
także rozmnażaniem rzadkich rodzajów
bylin. W wąskim zakresie oferujemy
także różne drzewa alejowe. Formujemy

nowe wariacje, im coś jest dziwniejsze i
rzadsze - tym lepsze. Obecnie rozszerzamy swoją pasję o tworzenie drzewek

Miniaturowe rośliny szczepione pięknie prezentują się w kompozycjach ogrodowych i nie zajmują
wiele miejsca. Świetnie sprawdzają się posadzone w gustownych pojemnikach
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Obecnie rośliny iglaste mają ciekawe formy i kolory. Mogą być kolumnowe,
kuliste czy też stożkowe. Występują również w wielu kolorach
bansai.
- Tego rodzaju działalność zapewne wymaga kontaktów z innymi pasjonatami?

- Przez lata naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z kolekcjonerami
roślin ozdobnych z całej Europy i

Świerk o żółtych igłach rośnie powoli i cały rok zachwyca specyficznym zabarwieniem
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zgromadziliśmy ich bogatą kolekcję,
którą można zobaczyć w naszej galerii.
Z każdym rokiem poszerzamy nasze
zbiory o nowe, poszukiwane odmiany.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów otworzyliśmy sklep internetowy, którego oferta co roku powiększa
się o nowe odmiany rzadkich roślin i
który oferuje sprzedaż wysyłkową. Tak
naprawdę to już nie jest pasja, ale swego
rodzaju choroba. Po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez tych roślin od rana
do wieczora.
- Jak rozumiem, współpraca z innymi
podmiotami o podobnym profilu jest
niezbędna?
- Jak już wspomnieliśmy, przyjeżdżają
do nas kolekcjonerzy z całej Europy
m.in. Finlandii, Niemiec, Holandii,
Czech a nawet z USA. Ale również my
nie stronimy od podroży w celu nawiązywania współpracy, „odkrywania” nowych gatunków i odmian czy udziału w
targach oraz wystawach. W opisywaniu

W ciekawych ogrodach nie powinno zabraknąć roślin liściastych, kwitnących oraz traw ozdobnych

Dąb szypułkowy, którego wiek ocenia się na 340 do 380 lat
roślin posługujemy się nazewnictwem
łacińskim, czyli międzynarodowym
komunikatorem w tej dziedzinie.
- Państwa firma działa w małej miejscowości, oddalonej od wielkich aglomeracji. Jak udaje się osiągać takie wyniki?

Z siewek różnych roślin można wyselekcjonować ciekawe, nowe odmiany

- Cieszymy się, że nasze gospodarstwo
położone jest w tym miejscu, bo posiadamy gatunki, których odmiany bardzo
dobrze rozwijają się właśnie tutaj. Kiedy
przyjeżdżają do nas kolejni miłośnicy
roślin, to po prostu dziwią się, że miesz-

Obecny teren prowadzenia działalności to już 1,5 hektara
kamy „na końcu świata”, a posiadamy
takie niepowtarzalne egzemplarze.
Ostatnio był kolekcjoner z Czech, który
przeszukał sklepy internetowe, bo jest
miłośnikiem sośnic japońskich. My

mamy 28 ich odmian i dlatego przyjechał
specjalnie do nas.
Cały czas powiększamy swój areał,
obecnie jest to 1,5 h. Jeździmy cyklicznie na targi branżowe. Obecnie mamy
około 4500 odmian różnych gatunków.
Sami stworzyliśmy około 100 nowych.
Zresztą w świecie tworzenia nowych
gatunków cały czas dzieje się rewolucja. Powstają coraz to nowe np. jabłka
w kształcie gwiazdy, jabłka arbuzowe,
czereśnie wielkości monety 5 złotowej
czy w końcu jabłka o właściwościach
przeciwrakowych. Zapraszamy do odwiedzin na stronie www.darob.pl oraz
na https://www.facebook.com/OgrodRozmaitosciPodDebem
- Dziękuję za te interesujące i niecodzienne dla przeciętnego zjadacza chleba
informacje
Rozmawiał M. Sienkiewicz

Nowa odmiana klonu powstała z czarciej miotły
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Profilaktyczne spotkanie integracyjne nad zalewem Karaś
8 sierpnia 2021 roku nad zalewem
Karaś odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Gminną
Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lubsku pod
kierownictwem Bartłomieja Sówki.
W spotkaniu udział wzięli: członkowie grupy AA oraz współpracownicy GKRPA, Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć oraz Naczelnik
Wydziału Edukacji UM w Lubsku
Elżbieta Haściło, a także goście z
zaprzyjaźnionego stowarzyszenia
Magia Trzynastki z Ciborza z Panem Leszkiem Pińczakiem na czele

- ekspertem w programie Ocaleni.
Pan Leszek na co dzień jest kierownikiem oddziałów terapii w Ciborzu
i pracuje dwa razy w miesiącu w
Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień przy ĢKRPA W
Lubsku.

Lubski mural z ważnym przesłaniem
W Lubsku powstał przepiękny mural z
ważnym przesłaniem.
Za zgodą Polskich Kolei Państwowych
mural zdobi wiadukt przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Inicjatorką pomysłu jest Magdalena
Drosik z Lubska, pracownica Urzędu
Miejskiego w Lubsku i jednocześnie
Inspektor do spraw Ochrony Zwierząt
OTOZ Animals Zielona Góra.

Były dostępne kajaki, rowery wodne, więc można było skorzystać z
wodnych atrakcji.
Był czas na rozmowy i integrację.
Takie chwile bardzo cieszą i budują,
a także wzmacniają terapię zdrowienia.
M.K.

Tworzony z serca

Mural wykonała charytatywnie Magdalena Anopsy Lubszczanka mieszkająca
obecnie w Amsterdamie, przy wsparciu
Bartosza Kordaszewskiego.
Pomogło wiele osób i firm: Dekarstwo
Ciesielstwo Jan Łobodziec, Machnij
Tynk, Bartłomiej Szymczak, OTOZ Animals Zielona Góra, PGKiM w Lubsku
Sp. z o.o., OSP Górzyn, Gmina Lubsko.

Psy z muralu są dwa, ale psów i kotów do adopcji jest dużo więcej!

Waran, Drejk i wiele innych zwierząt
czekają na nowy dom

Namalowane na wiadukcie psy nie są
wybrane z przypadku. Waran i Drejk - są
to psy, które zostały odłowione z terenu
gminy Lubsko. Już bardzo długo bytują
w schronisku w Zielonej Górze, czekając
na swój nowy dom.
Osoby zainteresowane tym, by pomóc
mogą kontaktować się z OTOZ Animals

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt:
Adres: ul. Szwajcarska 4; 65-169 Zielona
Góra; e-mail: zielonagora@otoz.pl
Biuro adopcyjne – tel. 68 353 55 85;
663 507 186, e-mail: ankietyprzedadopcyjne@gmail.com
Interwencje – tel. 577 466 576
Wolontariat – e-mail: wolontariat@
otozschroniskozg.pl
M.K.

Pierwsze urodziny
Życie w trzeźwości wymaga często silnej woli, samozaparcia, mobilizacji – ale z pewnością jest warte każdego wysiłku.
Sierpniowe spotkanie integracyjne nad zalewem Karaś, to też forma terapii. Niejednego uczestnika napełniło siłą i wiarą w to, że wszystko jest możliwe!

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Na terenie placu Jana Pawła II w
Lubsku odbył 13 sierpnia tradycyjny
już Koncert Pieśni Patriotycznych pod
hasłem „Raduje się serce, raduje się
dusza” pod honorowym patronatem
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia,
który wraz z dyrektorem instytucji
Biblioteka – Centrum Kultury im.
Jana Raka w Lubsku Pawłem Skrzypczyńskim powitał licznie zebranych
lubszczan i zaprosił do wspólnego
wykonywania naszych narodowych
pieśni. Na początek odegrano Mazurka Dąbrowskiego. W koncercie,
który poprowadził Lech Krychowski
ze swoją kapelą Prima Sort (w jej
skład wchodzą wieloletni, muzyczni
przyjaciele byłego dyrektora LDK
oraz synowie Tomek i Marcin) wzięli
udział również zaproszeni goście:
Chór Klubu Seniora – BARWY,

W Tawernie Zorba Familijna Grupa
Wycieczkowa Łaziki świętowała
swoje 1 urodziny. Krzysztof akordeonowymi przygrywkami witał kolejno
wchodzących gości. Po uroczystym
powitaniu Sylwii i Ewy odśpiewano
tradycyjne "100 lat" i wzniesiono toast
za miniony rok i za wszystkie kolejne, wspaniałe wyjazdy turystyczne i
wszelkie akcje z Grupą Wycieczkową
Łaziki. Był smaczny poczęstunek,
upominki, konwersacje, mnóstwo
zdjęć i konkursy. Wszyscy z ochotą
wzięli w nich udział, zrodziły się talenty plastyczne, językowe i z wiedzy
historycznej o Łazikach. Wręczono
wiele łazikowych kamieni, które biorą
udział w konkursie na "Najbardziej
aktywnego Łazika w 2021 r." a jego
główną nagrodą jest darmowy pobyt
podczas jednodniowego wyjazdu.
Wspaniały i smaczny tort urodzinowy

"Z Łazikami dobrze Nam, Łazik w Tawernie 1 urodziny ma ...."
uświetnił obchody. Łazikom biorącym
udział w spotkaniu, Krzysztofowi,
który swą grą na akordeonie i śpiewami spisał się na medal i właścicielom

Tawerny Zorba w Lubsku jeszcze raz
serdecznie dziękują Sylwia&Ewa.
I.G.

Podczas wycieczki Łaziki zobaczyły wiele wspaniałych zabytków Szczecina.

Familijna Grupa Wycieczkowa
Łaziki w Szczecinie
31.07.2021 r. Familijna Grupa Wycieczkowa Łaziki wybrała się do
Szczecina w województwie zachodniopomorskim. Wycieczkowiczom
trasa przebiegła bezproblemowo, i
w pozytywnym humorze. Z pania
przewodnik Aleksandrą Łaziki zobaczyły wiele wspaniałych zabytków
Szczecina, między innymi : Muzeum
Techniki, Zamek Książąt Pomorskich, Jasne Błonia, park z pięknymi
alejami platanów i przepięknym
Urzędem Miasta, Plac Grunwaldzki
(jeden z gwiaździstych placów), Aleję Fontann, Plac Lotników, Bramę
Królewską, Filharmonię, Plac Solidarności, kościół św. Piotra i Pawła.

Klub Seniora wyjeżdża i zwiedza!
Na zaproszenie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia na koncert
przybyli m.in. Starosta Żarski Józef Radzion i ksiądz Marian Bumbul
Modry Len z Górzyna i Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Mieszkańcy Lubska jak zwykle aktywnie włączyli się
w to wydarzenie, wtórując podczas

wykonywania utworów i nagradzając każdą interpretację brawami.
Współorganizatorami imprezy byli:
Urząd Miejski, Biblioteka – Centrum

Współorganizatorami imprezy byli m.in. nasi Boxerzy
Kultury im. Jana Raka, Parafia pw.
Najświętszej Maryi Panny, Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub
Motocyklowy BOXER MC Poland.
Serdeczne gratulacje!
M.Sienkiewicz

W Zatoniu Seniorzy zwiedzali Pałac Książęcy
i inne elementy dawnej architektury.

Seniorzy w Jarosławcu – pogoda i humor dopisywały!

Kapela Prima Sort pod kierownictwem Lecha Krychowskiego
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Grupa miała przyjemność odwiedzić
restaurację Sorento, w której był
sam Czesław Niemen. Ostatnim i
docelowym punktem wycieczki były
przepiękne żaglowce. Każdy podczas
czasu wolnego mógł przyjrzeć się
z bliska, ogromnym masztom oraz
kupić pamiątki i zjeść coś dobrego.
Łaziki w godzinach wieczornych,
pełne nowych doświadczeń I nowych
znajomości wróciły do Lubska, Żar i
Zielonej Góry.
Babcie, dziadkowie ciocie, siostrzeńcy " i "serca rodzin" - pupile bawili
doskonale. AFIA jest wspaniałym
Łazikiem.
I.G.

Na Modry Len z Górzyna zawsze można liczyć
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Głównym wykonawcom wtórowali m.in. Uniwersytet Trzeciego
Wieku i Chór Klubu Seniora BARWY

Po tak trudnej dla wszystkich sytuacji
pandemicznej Klub Seniora działający
przy Bibliotece – Centrum Kultury
wznowił swoją działalność. Wyjazd do
Jarosławca, na który Seniorzy od dawna
czekali, doszedł do skutku. Tygodniowy

pobyt w ośrodku wypoczynkowym był
dla uczestników wspaniałym czasem.
Dopisały pogoda i dobry humor. Seniorzy uczestniczyli także w wycieczce do
Ustki, gdzie zwiedzali port i podziwiali
piękne polskie morze i mogli korzystać

z wszystkich nadmorskich atrakcji.
Organizatorkami tego wyjazdu były
Halina Perkowska i Kazimiera Baworowska. Dziękujemy!
Następnym punktem wakacyjnego
planu był wyjazd do Ochli i Zatonia.

Piękny skansen w Ochli zauroczył
wielu Seniorów, bo niektórzy byli tam
po raz pierwszy. Podziwiali piękne
chaty kryte słomą, zagrody, wnętrza
domostw i wiele innych miejsc „z duszą”. W Zatoniu - Park Książęcy, alejki,
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VII wieczny pałac, piękną Świątynię
Różaną, fontanny i przyrodę – wszystko
to cieszyło oko Seniorów. Planujemy
następne wyjazdy!
Barbara Czerniawska
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Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

Śladami twórcy Parku Mużakowskiego – Hermanna von Pückler - Muskau
Hermann Ludwig Heinrich von Pückler - Muskau urodził się 30 października 1785 roku w posiadłości w
Mużakowie nad Nysą Łużycką. Kiedy
Hermann miał pięć lat, wychowawca
zamknął go w wieży. Była to kara
za notorycznie powtarzające się akty
samowoli. Chłopak pokazał wtedy, na
co go stać. Zagroził samobójstwem i
rzucił się z okna. Kiedy zrozpaczeni
rodzice ujrzeli „trupa", okazało się, że
to nie ich syn, a słomiana kukła, którą
Hermann przebrał w swoje ubranie.
Tego było za wiele. Rodzice oddali
chłopca do zakładu wychowawczego
dla trudnych dzieci arystokratycznych
rodzin. Tam, oprócz wielu obowiązków, Hermann otrzymał działkę, na
której miał uprawiać rośliny. Była to
forma terapii. Jak na ironię, to właśnie
doświadczenie zaszczepiło w nim
miłość do ogrodów. Życie młodego
arystokraty pędziło jak na karuzeli.
Zaczął studia prawnicze w Lipsku,
ale szybko je porzucił. Postanowił poświęcić się karierze wojskowej. Zyskał
sławę doskonałego jeźdźca, szermierza
i strzelca. Niestety, udział w pojedynkach i karciane długi zmusiły go do
opuszczenia szeregów armii. Postanowił wyjechać do Wiednia. Przełomem
w życiu Hermanna miała być śmierć
jego ojca. W 1811 roku młody mężczyzna odziedziczył potężny majątek
po zmarłym ojcu wraz licznymi wsiami
i sporą sumę pieniędzy. Wszystko w
kwitnącym stanie. Hermann nareszcie
mógł urzeczywistnić swoje ogrodnicze
marzenia.
W 1815 roku rozpoczął projektowanie i
realizację Parku Mużakowskiego, co zajęło mu resztę życia. Park Mużakowski
znajduje się w Polsce i w Niemczech,
zajmuje 728 ha powierzchni po obu
stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która
stanowi granicę polsko – niemiecką.
Jest to największy park w stylu angielskim na terenie Polski. Polska część
parku jest zarządzana przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa w Warszawie, a
niemiecka – przez Fundację Fürst –
Pückler – Park Bad Muskau z siedzibą
w Oranżerii znajdującej się w parku.

Hermann von Pückler - niemiecki
książę, ogrodnik, pisarz, podróżnik.
Po stronie polskiej znajdują się 522 ha
całego założenia parkowego, a po stronie niemieckiej 206 ha. Centralna część
parku z zabudowaniami rezydencjalnymi znajduje się po zachodniej stronie
rzeki przy niemieckiej miejscowości
Mużaków, polska część leży przy miejscowości Łęknica. Park Mużakowski
znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa oraz Geoparku
Łuk Mużakowa. Jest to pierwszy w
Polsce geopark przyjęty do Światowej
Sieci Geoparków. W latach 1815 – 1845
jego rezydencja rozrosła się w rozległe
założenie parkowe. Przemodelowano
teren, wybudowano mosty przez Nysę,
nasadzono tysiące drzew i krzewów.
Całość została perfekcyjnie wpisana
w naturalne wnętrze doliny rzeki. W
realizacji tego projektu brali udział:
Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1841),
August Schirmer (malarz), John Adey
Repton (angielski architekt) oraz Jacob
Heinrich Rehder (ogrodnik). Pogłębiający się kryzys finansowy spowodowany pracami na tak ogromną skalę oraz
podróżami księcia zmusił go do sprzedaży majątku. Z koncepcji obejmującej
ponad 700 ha zrealizowano nieco ponad
250. Kolejnym właścicielem Parku
Mużakowskiego był książę Fryderyk
Niderlandzki, który kontynuował prace

Pałac w Bad Muskau siedziba rodowa Hermanna von Pücklera - Muskau.
związane z tworzeniem parku. Kazał
przebudować i zmodernizować niektóre
budowle. We wschodniej części parku
powstało arboretum, w którym znajduje
się prawie 3000 gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych, które wykonał
Eduard Petzold. Kolekcja zyskała miano najbardziej znaczącej w Niemczech.
Prace trwały aż do śmierci księcia w
1881 roku. W 1883 roku posiadłość
przejęła rodzina von Arnim, która po
odratowaniu funduszy kontynuowała
dzieło swoich poprzedników. W latach
1886 – 1888 w miejscu, które Pückler
przeznaczył na wzniesienie kaplicy
grobowej powstało mauzoleum dla
zmarłej tragicznie żony hrabiego von
Arnim. W 1945 roku rodzina von Arnim
została wysiedlona z Muskau. W czasie
wojny park i wiele budynków parkowych uległo zniszczeniu w tym główna
rezydencja tzw. Nowy Zamek. W centralnej kompozycji parku w pierwszych
latach XX wieku ustawiono pomnik ku
czci jego twórcy księcia Hermana von
Pücklera. Podczas działań frontowych
na Nysie Łużyckiej zostały wysadzone
dwa historyczne mosty przez rzekę:
Most Podwójny, odbudowany w 2003
oraz Most Angielski, którego odbudowa
zakończyła się w 2011 roku. W tym
samym roku zakończyła się renowacja
Mostu Arkadowego w polskiej części

Pałac w Branitz k/ Cottbus, to tutaj w 1845 roku zamieszkał Hermann von Pückler
po sprzedaniu pałacu w Bad Muskau.
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parku. 1 maja 2004 roku polska część
parku została uznana za pomnik historii.
2 lipca 2004 roku Komitet Światowego
Dziedzictwa UNESCO zdecydował jednogłośnie o wpisaniu Parku Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO, jako 12 obiekt w Polsce.
Choć Pückler kochał Muskau, ciągnęła
go - jak sam pisał - dal. Szybko zaczął
bywać w wielkim świecie. Robił furorę
na berlińskich salonach. W ekspresowym
tempie zyskał sławę ekscentryka. Plotkowano o jego stylu życia, miał otwierać
trumny przodków, żeby oddawać się
nad ich prochami wielogodzinnym
medytacjom. Odbył słynny lot balonem.
Nie było kobiety, która by mu się oparła,
on jednak szukał ideału. Kobiety mądrej,
inteligentnej i wrażliwej. Sensacją stał
się więc jego ślub ze starszą o dziewięć
lat rozwódką Lucie Anną Wilhelminą
von Pappenheim. Lucie była wciąż
piękną kobietą, zaś jej dodatkową zaletą
była równie piękna córka z pierwszego
małżeństwa i 19 - letnia wychowanica
Helmina. W październiku 1817 roku
odbyło się huczne wesele i państwo młodzi zamieszkali w Muskau, które dzięki
wniesionemu przez żonę posagowi
rozkwitło jak nigdy przedtem. Hermann
usiłował nakłonić Lucie, aby sprowadziła Helminę do Muskau i by żyli tam
we trójkę, Lucie jednak nie zamierzała

zaakceptować tego pomysłu. Małżeństwo oficjalnie trwało dziewięć lat. Pani
Pückler dawała mężowi aż za dużo swobody. Wspólnie tworzyli rodzaj wolnego
związku, Hermann ochoczo zwierzał się,
a nawet radził żony w swoich sprawach
miłosnych - ale, jak nadmieniają jego
biografowie, robił to w sposób taktowny.
„Piękna kobieta to klejnot, dobra kobieta
to skarb" - zaznaczał. W końcu przekonywał żonę, że skoro już nie posiada
młodości i urody, powinna mu pozwolić
korzystać z nich gdzie indziej, za co
książę będzie jej niezmiernie wdzięczny.
Sam zresztą cenił sobie dyskrecję. Kiedy
jedna z jego kochanek pojawiła się w
Muskau, uznał to za nadużycie zaufania
i dał jej do zrozumienia, że powinna już
wracać do domu. Lucie przymykała oko
zarówno na ekscesy męża, jak i na jego
kolejne fascynacje. Łączyła ich pasja
projektowania założenia w Muskau.
Kiedy okazało się, że tamtejsze prace
pochłaniają zbyt wiele funduszy, państwo Pückler postanowili się rozwieść.
W ten sposób książę mógł ożenić się z
kolejną bogatą kobietą i za jej pieniądze
dalej prowadzić prace. Rozwód był w
pewnym sensie początkiem nowej drogi
Pücklerów. Hermann regularnie donosił
żonie o swoich łowach w Londynie,
gdzie szukał posażnej żony. Robił to z
wyjątkową intensywnością, składał w
bogatych domach setki wizyt. Lucie cały
czas była w tym czasie panią na Muskau.
Nie byli już małżeństwem, ale wciąż
łączyło ich bardzo wiele. Zarówno listy z
Londynu, jak i relacje z dalekich podróży
okazały się niezwykłym dokumentem
tamtej epoki. Arystokrata podróżował w
rejony niedostępne dla przeciętnych wędrowców. Książki Pücklera cieszyły się
wielkim powodzeniem. Poznawał kraje
północnej Afryki, nie stroniąc od niebezpiecznych wypraw w głąb Czarnego
Lądu. Przemierzał pustynię i zapuszczał
się do osad Beduinów. Pięćdziesiąte
urodziny obchodził na Malcie. Stamtąd
ruszył statkiem do Grecji, by na własne
oczy zobaczyć kolebkę europejskiej kultury. Podróże ułatwiała mu sława pisarza
i ekscentryka. Gdziekolwiek docierał,
mógł liczyć na gościnę, z której chętnie

Symboliczny grób Mahbuby znajduje się koło Kościoła św. Jakuba
w Bad Muskau.
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Piramida na wodzie w parku pałacowym w Branitz, miejsce pochówku
Hermanna von Pücklera.
korzystał. W latach 1834 - 1840 podróżował po krajach Orientu. Tam zaczęła
się największa przygoda jego życia i
wybuchł szeroko komentowany skandal.
Na targu niewolników książę zakupił bowiem pochodzącą z Abisynii niewolnicę,
Ajiameh Mahbubę. Jak sam potem pisał,
była to kobieta, którą kochał najbardziej
na świecie. Dziewczynka miała około
dwunastu lat i jak mówi legenda, była
córką księcia. Jej ojciec i dwaj bracia
zostali na jej oczach zabici przez handlarzy niewolników. Księcia wzruszyła jej
tragiczna historia w równym stopniu, co
zachwyciła jej niespotykana, orientalna
uroda. Dziewczyna miała wspaniałą figu-

rę i piękną miedzianą cerą. Na targu była
sprzedawana w „stroju lokalnym", czyli
nago. Była też nad wyraz inteligentna.
Szybko nauczyła się nowego języka.
Choć w drodze do Niemiec dziewczyna
pozwoliła sobie na małą przygodę, nazwijmy ją delikatnie miłosną, Pückler
szybko wybaczył jej zdradę. Już wkrótce
miłość kwitła w najlepsze. Gdy książę
zapadł w drodze na cholerę, Mahbuba
pielęgnowała go z poświęceniem. W
Europie czarnoskóra piękność zrobiła
niespodziewaną karierę, magnat obwoził
ją po dworach i swoich posiadłościach.
Lucie przeżyła jednak szok. Choć przez
chwilę obie panie mieszkały w Muskau,

Pomnik Hermanna von Pücklera w Parku Mużakowskim w Bad Muskau.
w dwóch różnych skrzydłach zamku,
Lucie w końcu wyjechała do Berlina.
Hermann ruszył za nią.
Kres romansu przyniosła śmierć pięknej niewolnicy. Pochodząca z gorącej
pustyni dziewczyna nie zniosła zimnego klimatu Niemiec. Pückler napisał
potem: „Te istoty z pustyni nie tolerują
naszego klimatu, więdną jak kwiaty,
nawet nie będąc chorymi", ale nie było
go przy ukochanej, gdy umierała. Gasnącej Mahbubie Hermann słał z Berlina listy i czekoladki. Każdy zaczynał
od słów „Cara mia Mahbuba" (włos.
kochaniutka, moja droga). Kiedy wrócił
do Muskau, obsypał grób ukochanej
kwiatami, a potem pochował jej serce

gdzieś w Parku Mużakowskim. Romans
z afrykańską pięknością, choć głośny
na wszystkich salonach Europy, był
zaledwie jednym z epizodów pełnego
temperamentu księcia. Jego liczne fascynacje przetrwały na kartkach setek
gorących listów. Ale pisał również o
sztuce ogrodniczej, o tym, jak zakładać
parki, jak komponować przestrzeń. W
tej sztuce osiągnął najwyższy poziom.
To widać dzisiaj w kompozycji Parku
Mużakowskiego. U schyłku życia
zaplanował jeszcze podróż do Włoch.
Plany pokrzyżowała grypa, która doprowadziła Wielkiego Ogrodnika do
śmierci. Umarł w wieku 86 lat. Kazał się
pochować w piramidzie wzniesionej na

Największą miłością księcia
Hermanna von Pücklera, była
niewolnica abisyńska Ajiameh
Mahbuba, zakupiona na targu
niewolników.
sztucznym jeziorze w parku w Branitz.
Oprócz wspaniałych parków książę
Pückler pozostawił też przepis na słynny
smakołyk. Lody Fürst – Pückler - Eis
zostały po raz pierwszy przedstawione
w książce kucharskiej w 1839 roku, czyli w czasach romansu z Mahbubą. Dziś
doskonale znamy to połączenie. Lody
księcia składały się z trzech smaków:
truskawkowego, waniliowego i czekoladowego, były oczywiście zamrożone
w warstwach. Pierwotnie robiono je z
bitej śmietany, cukru i świeżych owoców, zimą zaś z dżemu.
Krzysztof Kowsz

„Wędrowanie szlakiem słynnych postaci – po raz kolejny w podróży”
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz redakcyjny kolega Krzysztof Tadeusz
Kowsz wydał kolejną książkę
historyczną. Książka pt. „Wędrowanie szlakiem słynnych
postaci – po raz kolejny w podróży” jest suplementem do
sześciu poprzednich tomów,
które wydał na przełomie roku.
W dodatkowym siódmym tomie
znajduje się 120 nowych postaci,
z którymi zetknął się w czasie
swoich jesiennych wędrówek
na Górny Śląsk do Zagłębia oraz
na Żywiecczyznę. Są to sylwetki
m.in.: Caspera von Ballestrema - twórcy pieśni „Marana
tha”, Gustawa von Ballesterma
- pierwszej ofiary wypadku
samochodowego na Górnym
Śląsku, Henryka Buszki – polskiego architekta modernizmu,
Rudolfa von Carnalla - wybitnego niemieckiego geologa,
Jana Jakuba Ciechanowskiego
- założyciela cementowni w
Będzinie, ks. Józefa Czempiela - „Śląskiego Machabeusza”,
dr Janusza Daaba - wybitnego
polskiego lekarza ortopedy,
Franciszka Henckela von Donnersmarcka - Pana na Bytomiu,
Karola Łazarza Henckela von
Donnersmarcka - śląskiego

magnata przemysłowego, ks. Jana
Alojzego Ficka – „Apostoła Górnego Śląska”, Eugeniusza Gatnara
- Przewodniczącego Niezależnego
Zrzeszenia Studentów w Katowicach, Łukasza Golca - słynnego
muzyka z Milówki, Marii Göppert
– Mayer - noblistki z Katowic,
Jacoba Grossa - właściciela bielskiej fabryki produkującej trunki,
Zuzanny Gwarek - słynnej koronczarki z Koniakowa, Albrechta
Fryderyka Habsburga - założyciela
Browaru w Żywcu, Alicji Habsburg - działaczki konspiracyjnej,
Marii Krystyny Habsburg - królowej Hiszpanii, Wawrzyńca Hajdy
- „Śląskiego Wernyhory”, Teodora
Heneczka - górnośląskiego drukarza i wydawcy, Jana Henryka IX
Hochberga - założyciela Browaru
w Tychach, Jerzego Hohenzollerna - założyciela Tarnowskich Gór,
Jerzego Fryderyka Hohenzollerna
- księcia bytomsko – tarnogórskiego, Aleksandra Janowskiego - założyciela Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, ks. Jana Kapicy krzewiciela trzeźwości w Tychach,
Janusza Kidawy - znanego reżysera
filmowego, Stanisława Kontkiewicza - założyciela Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej, Adama Małysza - „Orła
z Wisły”, Stanisława Marcinowa

Okładka książki Krzysztofa Tadeusz
Kowsza pt. „Wędrowanie szlakiem
słynnych postaci – po raz kolejny
w podróży”.
- znanego śląskiego rzeźbiarza,
Lechosława Marszałka - twórcy
postaci Reksia, Stanisława Mastalerza - inicjatora utworzenia Kopca
Wyzwolenia w Piekarach Śląskich,
Samuela Mohylewera - twórcy
ideologii syjonizmu, Ignacego
Mościckiego -przedwojennego
Prezydenta Polski, Władysława
Nehrebeckiego - twórcy filmów
animowanych, ks. Leopolda Nerlicha - „Ojca ubogich”, Juliana
Ursyna Niemcewicza - historyka i

powieściopisarza, Józefa Nowkuńskiego - budowniczego największej
inwestycji II RP, Józefa Piernikarczyka - historyka górnictwa
i hutnictwa na Górnym Śląsku,
prof. Zbigniewa Religi - autora
pierwszego przeszczepu serca w
Polsce, Ryszarda Ridla - legendy polskiego bluesa, Wojciecha
Sosińskiego - inicjatora budowy
Uniwersytetu Śląskiego, Ludwika
Jana Nepomucena Sułkowskiego księcia bielskiego, Jana Sztwiertni
- wybitnego kompozytora z Ustronia, Roberta Tischlera - projektanta
Pomnika Wojennego na Górze św.
Anny, prof. Martina Webskiego znanego niemieckiego mineraloga,
Kazimierza Wejcherta - projektanta
nowoczesnego miasta Tychy, Aleksandra Zawadzkiego - polskiego
działacza komunistycznego, oraz
Emila Zegadłowicza - poety ludu
beskidzkiego,
W książce również znalazły się
postacie związane z przedwojenną i powojenną Zieloną Górą,
są to sylwetki m.in.: dr Lecha
Birgfellnera - zasłużonego zielonogórskiego działacza sportowego,
Zbigniewa Jujki - znanego rysownika satyrycznego, Hansa Krückeberga - autora najsłynniejszej
zielonogórskiej rzeźby, Zbigniewa
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Kulczyckiego - zielonogórskiego antykwariusza, Tadeusza
Kuntze - polskiego malarza
oświeceniowego pochodzącego
z Zielonej Góry, ks. Jerzego
Nowaczyka - księdza walczącego z system komunistycznym,
Karoliny i Mariusza Pacholaków
- właścicieli Winnicy „Cantina” w Mozowie k/ Sulechowa,
Paula Petrasa - przedwojennego
zielonogórskiego regionalisty,
Maryli Rodowicz - słynnej polskiej piosenkarki pochodzącej
z Zielonej Góry, Tomasza Sobkowiaka - pierwszego powojennego Burmistrza Zielonej Góry,
Artura Strychalskiego - opiekuna
zielonogórskich sekcji kartingowych, dr. Andrzeja Toczewskiego - dyrektora Muzeum Ziemi
Lubuskiej, św. Urbana - Patrona
Zielonej Góry, oraz hm. Jerzego
Zgodzińskiego - założyciela
Szczepu Harcerskiego „Korczakowców”. Władimir Iljicz
Uljanow powiedział kiedyś:
„Teoria bez praktyki jest martwa, a praktyka bez teorii jest
ślepa.” Dlatego w książce oprócz
ciekawych biografii autor zamieścił ponad siedemset zdjęć z
miejsc, które związane są z daną
postacią.
Redakcja
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Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

Śladami Prezesa Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu – Edwarda Rudnickiego

Edward Rudnicki urodził się
21.10.1950 roku w Żarach, jego rodzice pochodzili z Wołynia, matka
Katarzyna z d. Garbowska pochodziła
ze miejscowości Balarka, niedaleko
Żytomierza, natomiast ojciec Lucjan
pochodził z miejscowości Budki Sobieczyńskie niedaleko Olewska. W
1947 roku jego matka w ramach repatriacji przyjechała do Jasienia wraz
z siostrą Haliną i bratem Antonim,
którymi się opiekowała, ponieważ
była najstarsza z rodzeństwa. Matka
zamieszkała wówczas w Jasieniu przy
ulicy I Armii 15, w domu, w którym
obecnie mieszka Edward Rudnicki.
Matka pracowała jako kucharka w
Pułku Wojskowym w Jasieniu przy
ulicy Ogrodowej. Natomiast ojciec
w 1946 roku w ramach repatriacji
przyjechał z rodziną do Złotnika k/
Żar. W 1948 roku rodzice wzięli ślub,
z tego związku mieli troje dzieci:
Ludwikę (1949 r.), Edwarda (1950 r.)
oraz Janusza (1958 r.).
Edward Rudnicki w latach 1957 1964 ukończył Szkołę Podstawową
w Jasieniu, następnie uczęszczał
do Szkoły Zawodowej przy jasieńskiej Fabryce Maszyn Budowlanych
„ZREMB”, ucząc się zawodu tokarza.
Kończąc szkołę zajął w Gorzowie
Wielkopolskim 3 miejsce w zawodach
na najlepszego tokarza w województwie zielonogórskim i bez egzaminów
wstępnych dostał się do najlepszego
wówczas Technikum Mechanicznego
w Świebodzinie, w którym uczył się
obróbki ze skrawaniem. W latach
1979 - 1981 uczęszczał do Studium
Rolniczego w Lubsku. Po ukończeniu
technikum podjął pracę w jasieńskim
„ZREMBIE” jako technolog, nie
pracował jednak tam długo, ponieważ
dostał powołanie do wojska. Służbę
wojskową odbył w Krośnie Odrzańskim, uzyskując w tym czasie stopień
kaprala. Następnie ukończył Szkołę
Chorążych w Grudziądzu, uzyskując
stopień młodszego chorążego. Po
wojsku ponownie zaczął pracę w jasieńskim „ZREMBIE” jako technolog
– konstruktor oraz kierownik rozdzielni, gdzie pracował do 1985 roku. W
1985 roku wyjechał na kontrakt do
Magdeburga, pracując jako tokarz –
karuzelowy, zajmował się wówczas
produkcją sprzęgieł do koparek wydobywających węgiel brunatny. W 1987
roku wyjechał do Grecji w region
Chalkidiki niedaleko Salonik, tam
pracował w olejarni, praca tam jednak
była bardzo długa i wyczerpująca,
trwała 19 godzin na dobę, dlatego
opuścił Chalkidiki i zamieszkał w
Novej Moudanii, gdzie podjął pracę
w Zakładzie Maszyn Rolniczych pracując jako tokarz – ślusarz, technolog
oraz wiertacz. W tym czasie poznał
profesora Politechniki Wrocławskiej,
który załatwił tam pracę dla Pablosa
Hadzianidisa – jasieńskiego nauczyciela przedmiotów zawodowych w
„ZREMBIE”, w tym rejonie również
mieszkał Kostas Zogas – główny
konstruktor w „ZREMBIE”, który
w Grecji w miejscowości Poligros
prowadził sad oliwny. Edward Rudzki
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Edward Rudnicki – Prezes Koła PTTK
„Włóczęga” w Jasieniu.
z Grecji wyjechał do Augsburga na
Bawarię, gdzie pracował przy zbiorze
oliwek, a następnie w pieczarkarni z
jego dawnym kolegą, z którym się
poznał na kontrakcie w Magdeburgu.
Po powrocie z Bawarii wrócił do
Jasienia i został ostatnim dyrektorem
jasieńskiej cegielni, zwanej INTER

W 1979 roku Edward Rudnicki
ożenił się z mieszkanką Białkowa
- Barbarą Wujciów.
w kamieniołomach. Po przyjeździe
z Norwegii w 2006 roku udał się do
Irlandii do miejscowości Drogeda pod
Dublinem, gdzie wykładał kamienną
elewację na domach. Po powrocie z
Irlandii pracował w jasieńskim „LINSTALU” oraz we „FELGENHAUER”

BIE”, przyszedł do jego klasy Józef
Chłopecki i wręczył mu legitymację
członkowską PTTK „Włóczęga”,
wówczas stał się on pełnoprawnym
członkiem Koła. W czasie odbywania
zasadniczej służby wojskowej w 11
Pułku Piechoty w Krośnie Odrzańskim jako dowódca drużyny został
organizatorem turystyki w środowisku
wojskowym. Po powrocie z wojska,
kiedy zaczął pracę w „ZREMBIE”
jako technolog, jego szefem został
Zdzisław Rzeszuto - wieloletni działacz PTTK „Włóczęga”, który namówił go do reaktywowania działalności
koła. W tym czasie Ryszard Kuczer
dyrektor finansowy Zakładu „LUWENA” w Lubsku oraz wiceprezes
lubskiego Zarządu Oddziału PTTK
powiedział mu, że na kąpielisku w
Strużce są stare zniszczone kajaki,
które może sobie wziąć na potrzeby
koła PTTK „Włóczęga”. Edward
Rudnicki zawiózł wówczas zniszczone kajaki do firmy zajmującej się
produkowaniem sprzętu pływającego
w Żaganiu, która je wyremontowała.
W 1978 roku tymi kajakami członko-

Ciekawostką z jego ślubu jest to, że w jeden dzień brał ślub on i dwaj bracia jego żony - Andrzej i Ryszard.
Ślub ten został opisany w „Gazecie Lubuskiej” w artykule pt. „Trzy takty z Mendelsona”.
– CERAM, której właścicielem był
Wojciech Pawlik prezes firmy SAN BUD, cegielnia chciała wypalać cegłę
ekologiczną, która składałaby się z
gliny, sieczki i wiórów. Jednak pomysł
ten nie wypalił, ponieważ właściciel
miał inne plany i cegielnię zamknięto
w 1996 roku. Po zamknięciu cegielni,
na wniosek dyrektora „ZREMBU”,
został prezesem firmy KROSSTAHL
wyrabiającej stalowe kontenery. W
2003 roku wyjechał na kontrakt do
Rosji na Syberię do miejscowości
Scharia pod Uralem, znajdującej się
1900 km na wschód od Moskwy, gdzie
pracował w firmie KRONOSTAR
w charakterze konsultanta w firmie
produkującej płyty wiórowe, ponadto zajmował się tam tłumaczeniem
dokumentów z języka niemieckiego
na język rosyjski i odwrotnie. Po
roku wrócił do Polski i ponownie
wyjechał na Bawarię, gdzie pracował
w browarze w Landshaut niedaleko
Monachium. Po powrocie z Bawarii
pojechał do Norwegii, gdzie w miejscowości Voss pod Bergen pracował

jako operator obrabiarek CNC (komputerowe sterownie obrabiarkami
numerycznymi) do emerytury.
Koło PTTK „Włóczęga” w Jasieniu
powstało w październiku 1958 roku
z inicjatywy Józefa Chłopeckiego. W
życiu narodu i państwa jest cegiełką,
natomiast w życiu człowieka jest
poważnym okresem pracy i działalności społecznej. Historię „Włóczęgi” można podzielić na trzy okresy.
Pierwszy to czas wspaniałego rozwoju
w bezpośrednim związku z zakładem
„ZREMB”, drugi – spowolnienie
działań wynikające z restrukturyzacji
zakładu oraz trzeci - czas samodzielnej działalności jako organizacji
pozarządowej. W 1961 roku Edward
Rudnicki jako 11 – letni chłopiec
zainteresował się turystyką, chodził
wówczas z kolegą ojca Józefem
Chłopeckim ps. „Mahomet” i Janem
Witkowskim po okolicznych lasach i
wzdłuż rzeki Lubicy przepływającej
przez Jasień. W październiku 1965
roku, kiedy Edward Rudnicki chodził
do Szkoły Zawodowej przy „ZREM-

wie PTTK „Włóczęga” przepłynęli
rzeką Lubszą z Lubska do Gubina, a
także pięciokrotnie przepłynęli rzeką
Lubicą z Lipinek Łużyckich do Jasienia. Edward Rudnicki przed każdym
spływem kajakowym przechodził całą
trasę, która liczyła 15 km. i usuwał
wszystkie przeszkody wodne (m.in.
zwalone drzewa), niekiedy na tej drodze było ponad 400 pni i gałęzi, które
blokowałyby przepłynięcie kajakiem.
W 1977 roku Zarząd Wojewódzki
PTTK z siedzibą w Zielonej Górze
zorganizował wszystkim członkom
PTTK „Włóczęga” z całego województwa wyjazd autobusowy do
Bułgarii. Zainspirowany tym wyjazdem Edward Rudnicki za dwa lata
postanowił sam zorganizować podobne wczasy w Bułgarii dla członków
PTTK „Włóczęga” i pracowników
„ZREMBU”, poszedł wówczas z tą
propozycją do dyrektora naczelnego
„ZREMBU” Janusza Brzezińskiego,
który ją zaakceptował. Wczasy autobusowe w Bułgarii trwały 5 tygodni.
Autobus został wynajęty z Biura
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Turystycznego „GROMADA” z Żar.
Wczasy w Bułgarii były jednocześnie
podróżą poślubną, ponieważ w lipcu
1979 roku Edward Rudnicki ożenił
się z mieszkanką Białkowa Barbarą
Wujciów, z którą ma dwoje dzieci:
córkę Ilonę (1982 r.) – pracownika
jednostki wojskowej w Sulechowie
oraz syna Rafała (1985 r.) – inspektora
nadzoru budowlanego w Zielonej Górze. Ciekawostką z jego ślubu jest to,
że w jeden dzień brał ślub on i dwaj
bracia jego żony Andrzej i Ryszard.
W Bułgarii był on zarówno kierownikiem wycieczki jak i przewodnikiem turystycznym, ponieważ miał
ukończony kurs pilotów wycieczek
zagranicznych, który zorganizował
Wojewódzki Ośrodek Kształcenia
Ideologicznego (WOKI) w Zielonej
Górze. Uczestnicy wczasów nocowali na kampingu w miejscowości
Kavaczite, rozpiętość wieku wynosiła od 4 - 74 lat. Wśród uczestników
wczasów byli m.in.: Alfred Wierciński
– naczelnik Lubska, Jan Radzikowski
– pełnomocnik Ministra Oświaty d.s.
zatrudnienia absolwentów wyższych
uczelni. Wczasowicze wówczas
zwiedzali bułgarskie: Złote Piaski,
Nessebar, Albenę, Mamaję i Kamienny Las. W latach 1981 - 1983 Edward
Rudnicki zorganizował kolejne wczasy autobusowe do Bułgarii, tym razem
uczestnicy nocowali w kampingu w
miejscowości Kavarna. Po każdym
powrocie z Bułgarii uczestnicy spotykali się w Restauracji „Soplica” w
Jasieniu, która była wówczas jedną
z najnowocześniejszych restauracji
w województwie. Edward Rudnicki
w czasie pobytu w Bułgarii napisał
„Poemat Bułgarski”. Pod koniec lat 80
– tych, gdy pracował w NRD zorganizował Koło PTTK „Włóczęga” – BIS
z myślą o wszystkich swoich kolegach
pracujących z nim na kontrakcie. W
tym czasie organizował wycieczki do Berlina, Poczdamu, Drezna,
Spreewaldu, Wernigerode, Thale i
Quedlinburga. Przed każdą wycieczką
Edward Rudnicki, robił tzw. rekonesans i sam przejeżdżał trasę, aby
później sprawnie oprowadzać grupę.
Podczas takich imprez organizował
wiele konkursów wiedzy i sprawnościowych, konkursy były tak zaplanowane, aby każdy uczestnik otrzymał
nagrodę mniej więcej w takiej samej
cenie (uczestnicy losowali kluczyki z
numerami do skrzynek bagażowych
na dworcu kolejowym w Magdeburgu
- w mieście, gdzie pracownicy kontraktowi mieszkali, a w skrzynkach
bagażowych znajdowały się nagrody). Wycieczki sponsorowane były
z pieniędzy socjalnych fabryki, a na
miejsce uczestników dowoziło Biuro
Turystyczne REISEN - BIURO w
Schenbeck (dzielnica Magedeburga),
które wynajmowało tzw. Sonntagszug
(pol. niedzielne pociągi), które byłe
bardzo tanie i wygodne.
„Włóczęga” przez wiele lat była wiodącym kołem w turystyce kolarskiej
w województwie zielonogórskim,
wynikiem czego był wybór Edwarda
Rudnickiego na szefa Wojewódzkiej

Bratem Edwarda Rudnickiego
jest dziennikarz Janusz Rudnicki
mieszkający obecnie na stałe w USA
(na zdjęciu Janusz Rudnicki prowadzący
wywiad z pierwszym i dotychczas
jedynym polskim kosmonautą
Mirosławem Hermaszewskim).

W 1978 roku członkowie PTTK „Włóczęga” przepłynęli kajakami rzeką Lubszą
z Lubska do Gubina, a także pięciokrotnie przepłynęli z Lipinek Łużyckich
do Jasienia.
Zarząd Oddziału PTTK w Lubsku w latach 1981 – 1985 (Mieczysław Wojecki –
Prezes Zarządu Oddziału, Edward Rudnicki – wiceprezes Oddziału PTTK,
Ryszard Kuczer – II wiceprezes Oddziału PTTK.

oficjalnie rozpoczęło swą działalność
w strukturach Oddziału Żarskiego,
funkcję prezesa objął Kazimierz
Górniak, a sekretarzem został Andrzej
Firlik. Nowy prezes był inicjatorem
dużej liczby imprez i kierunków turystycznego rozwoju Koła. Wokół niego
skupiało się coraz liczniejsze grono
czynnych uczestników, a przede
wszystkim organizatorów życia turystycznego. Jego naczelną zasadą było
propagowanie i rozwój turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej. Zarząd
Koła ustanowił i zatwierdził własną
odznakę regionalną, propagującą gminę Jasień. Odznaka ta ma również stopień honorowy, który nadawany jest
uznaniowo dla turystów, sympatyków
i przyjaciół koła. Do dzisiaj przyznano
30 takich odznak. W połowie 2001
roku władze miasta przekazały w
użytkowanie Koła nieczynną wieżę na
miejskiej górce (tzw. Górka Flothera).
Przedtem członkowie spotykali się
w zakładzie „ZREMB” lub klubo
-kawiarni „OAZA”. Wieża ciśnień
została wyremontowana w kolejnych
latach siłami społecznymi członków
PTTK i wyposażona ze środków własnych. Służy do dzisiaj jako siedziba
i miejsce spotkań. Korzystają z niego
miejscowe stowarzyszenia, uczniowie
szkół, przedszkolacy, grupy dzieci
i młodzieży oraz seniorzy. Funkcję
Prezesa Koła przejął Jan Krzywokulski. Fundamenty stworzone przez
poprzednika okazały się trwałe. Koło
nic nie straciło ze swego znaczenia
i działalności turystycznej. Zgodnie z
początkowym założeniem organizowanie
niedrogich imprez
i wycieczek krajoznawczych było podstawą działalności
Koła. Na przestrzeni
20 lat „Włóczęga”
zorganizowała ponad
30 wycieczek. Korzystano w większości
z umiejętności przeKoło „Włóczęga” przez wiele lat było wiodące
wodnickich kolegów
w turystyce kolarskiej w województwie zielonogórskim, z Koła, a gdy to było
wynikiem czego był wybór Edwarda Rudnickiego
niemożliwe, wyszu-

Komisji Turystyki Kolarskiej. Trudno
dziś zliczyć ludzi, którzy przewinęli
się w ciągu tego sześćdziesięciolecia
przez koło. Pełna dokumentacja z
lat 1958 - 1993 zaginęła. Trudno też
zliczyć dokładnie, ile zorganizowano
wycieczek i imprez oraz liczbę ich
uczestników. Tylko w latach 2001 –
2017 koło zorganizowało 160 imprez
o charakterze turystyczno – krajoznawczym, w których ogółem wzięło
udział około 3400 osób. W związku z
reformami gospodarczymi przełomu
lat 80 – tych i 90 - tych ubiegłego
wieku, brakiem finansowania działalności programowo – organizacyjnej
Oddziałów PTTK oraz drastycznego
zmniejszania się kadry działaczy, rozpadła się większość kół w zakładach
pracy. Coraz mniej osób uczestniczyło
w masowych imprezach turystycznych. Również koło „Włóczęga”
zawiesiło dotychczasową działalność
programową. Ale ci wierni turystycznej idei postanowili działać dalej
jako organizacja pozarządowa. Wielu działaczy miejscowych przeszło
do Oddziału Miejskiego w Zielonej
Górze. Mimo trudnych czasów dla organizacji turystycznych „Włóczędze”
udało się przetrwać. Nieocenioną,
olbrzymią pracę wykonał tu Andrzej
Firlik, poświęcając wiele czasu, sił
i zdrowia, podejmując kilka prób
wznowienia działalności. Dopiero w
2001 roku, udało się przeprowadzić
pełną reaktywację i Koło „Włóczęga”

na szefa Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej.

kiwano przewodników miejscowych
z dobrą znajomością zaplanowanej
trasy. Programy były tak układane, by
w zależności od liczby dni można było
zobaczyć jak najwięcej ciekawych
miejsc w regionie. Zarząd z powodzeniem zapraszał na wycieczki krajoznawcze oraz górskie. Praktycznie
każdy chętny mógł znaleźć dla siebie
jakąś wycieczkę i wyjechać. Dużą
rolę odgrywała przy tym bardzo dobra
współpraca ze szkołami w Jasieniu i
Lubsku. W październiku 2008 roku
przypadł jubileusz 50 – lecia działalności Koła „Włóczęga”. W uroczystej
akademii uczestniczyli znani i zasłużeni turyści z całego województwa.
Zarząd Oddziału Żarskiego przyznał
Kołu Odznakę Honorową „Przyjaciel
Łużyc”, a Zarząd Główny odznaczył
„Włóczęgę” „Złotą Honorową Odznaką PTTK”. Na wniosek zarządu Koła,
po załatwieniu wszelkich administracyjnych procedur, Koło uzyskało
zgodę na nadanie jednemu z mostów
nad Lubszą imienia Kazimierza
Górniaka, wcześniejszego, charyzmatycznego, prezesa Koła. Uroczystości
jubileuszowe trwały 2 dni. Z upływem lat zmieniały się warunki i styl
imprez – co naturalne – wiek stałych

członków. Ale ciągle w nich pozostała
chęć do poznawania świata w sposób
świadomy, głęboki, otwartość dla
turystycznej idei, propagowanie turystyki, pieszej i krajoznawstwa. W
2011 roku Koło liczyło 40 członków.
W listopadzie 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze
Koła wyłoniło nowy Zarząd, którego
prezesem został Andrzej Firlik. Niestety, w czerwcu następnego roku z
powodów osobistych zrezygnował z
prowadzenia Koła. W październiku
2015 roku funkcję Prezesa podjął
Lech Żołnierczakiewicz – dotychczasowy członek zarządu.
Koło „Włóczęga” współpracuje z
różnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Tak jak w latach ubiegłych
współpracuje z Oddziałem PTTK w
Gubinie i turystami z Krosna Odrzańskiego, nawiązało też współpracę z
Grupą „Szaruga”. Organizowane są
wspólnie spotkania przy wieży, na
które zapraszane są władze Jasienia.
Koło współpracuje również z Centrum
Rowerowym Lidberg. W imprezach
uczestniczą także dzieci z Koła PTTK
„Skaut” w Lubsku. Zarząd kultywuje
wypracowane tradycje, realizuje
imprezy, rajdy, spotkania i imprezy
rozrywkowe: andrzejki, zabawy
karnawałowe, Rajd Noworoczny do
15 – tego południka.(W 1994 roku

Andrzej Czerwiński członek PTTK
„Włóczęga” podczas budowy domu
wydobył olbrzymi głaz, poinformował o tym ówczesnego Burmistrza
Jasienia Józefa Górniaka, który wraz
ze swoim bratem Kazimierzem Górniakiem – ówczesnym Prezesem Koło
PTTK „Włóczęga”, postanowił go
zlokalizować koło Budziechowa w
miejscu lokalizacji 15 – tego południka. Od tej pory corocznie 1 stycznia
organizowany jest Rajd Noworoczny,
którego finałem jest ognisko z grzańcami przy 15 – tym południku). Sztandarową imprezą przygotowywaną
przez koło „Włóczęga” jest Jasieńska
Wiosna organizowana corocznie w
marcu, która gromadzi często ponad
100 uczestników. Począwszy od 2009
roku jesienią Koło PTTK organizuje
Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza ta zaczyna cieszyć się dużym zainteresowaniem turystów i przyczynia
się do popularyzacji turystyki w miejscowości, co jest jej głównym celem.
Oferty Koła są głównie jednodniowe:
wypady w plener, wycieczki piesze i
rowerowe rzadziej już autokarowe.
Ich programem i realizacją zajmują
się osoby z Zarządu. Koło aktywnie
uczestniczy w zewnętrznych rajdach
zlotach, złazach. Corocznie Żarski
Oddział organizuje wojewódzki finał
ogólnopolskiego konkursu „Pozna-

Koło PTTK „Włóczęga” przez wiele lat organizowało Rajdy Piesze z Miłowic do Jasienia
(na zdjęciu od prawej: Edward Rudnicki i dr Mieczysław Wojecki).
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H I S TO R I A

L U D Z I E , W Y DA R Z E N I A / S P O R T

CO 5 LAT OBCHODZĄ JUBILEUSZ

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci” ... c.d. ze str. 26-27

3 lipca 2021 r. odbyło
się ósme już pięciolecie
ukończenia matury
przez klasę IVa Liceum
Ogólnokształcącego
w Lubsku, później
Zespołu Szkół
Ekonomicznych i
Ogólnokształcących.

W latach 1979 - 1983 Edward Rudnicki zorganizował wczasy w Bułgarii dla członków PTTK „Włóczęga” i pracowników „ZREMBU”
(na zdjęciu uczestnicy wczasów w delfinarium w Marmarze oraz przy grobie Władysława Warneńczyka w Warnie).

35 maturzystów zawsze na
wezwanie wspaniałych organizatorek: byłych gospodarzy tej
klasy - Anny Wojnarowskiej i
Dagmary Kliczak-Sobańskiej,
przybywa z ochotą. Jest ich
już o kilkoro mniej, odeszli
bowiem ukochana wychowawczyni mgr Aniela Horla,
kolega Jacek Golenia i ks.
Zygmunt Kowalczuk. Na zainicjowane spotkania przyjeżdża ich z różnych części kraju
raz mniej, raz więcej, spotykają się w różnych miejscach, ale
zawsze witają się uśmiechem,
serdecznością, ciekawością.
Za każdym razem jest lista
obecności, tort, okolicznościowy toast, konwersacje i super
zabawa. W tym roku gościli w

Rezydencji Państwa Sobańskich (klasowego małżeństwa) w Dobroszowie
Małym. Dagmara i Ania to wspaniałe
koleżanki - aktorki. Przygotowały
dowcipne wstawki, ciekawe konkursy,
rewelacyjne podkłady muzyczne, zabawy integracyjne. Wszyscy świetnie

się bawili, ogromnie dziękowali organizatorkom za inicjatywę i poświęcenie. To już było i oby nie w mniejszym
składzie powróciło za 5 lat, z taką
nadzieją żegnali się w 2021 roku.
I.G.

Jedna z sytuacji pod bramką Pogoni Przyborów – niestety bez efektu
bramkowego.

INAUGURACJA
W GÓRZYNIE NA 0:2
14 sierpnia odbyło się
spotkanie sportowe drużyn
Kado Górzyn i Pogonia
Przyborów, zakończone
wynikiem 0:2 dla Pogoni.

Jubileuszowe spotkanie IVa w 2021 r.

Duet Andrzejewski- Dąbrowski- jak
zapewne wielu z sympatyków Kado
myśli - to nie jest para, która tworzy
atak górzynian w nowym sezonie, to
jest para stoperów wg. pomysłu trenera
Andrzeja Michalskiego (zastąpił Karola
Widerowskiego). Po wyniku i przebiegu
meczu można stwierdzić, że pomysł na

taką parę stoperów jest chyba chybiony.
Obaj zawodnicy męczyli się przez cały
mecz. Trzeba oczywiście zrozumieć
trudną sytuację kadrową Kado (liczne
kontuzje), ale coś trzeba zmienić w
ustawieniu drużyny do następnego meczu. Inna sprawa to sędziowanie, które
wzbudziło wiele kontrowersji i nerwowości na boisku i poza nim . Szkoda
straconych punktów, bo sytuacji do
strzelenia bramki górzynianie mieli też
kilka, ale zabrakło zimnej krwi, chłodnej
głowy i odrobiny szczęścia.
I.G.

MICHAŁ ROZMYS KOLEJNY SUKCES
NASZYCH SZACHISTÓW!!! CHŁOPAK Z LUBSKA

Pod koniec lat 80 – tych Edward Rudnicki przebywając w NRD zorganizował Koło PTTK „Włóczęga” – BIS, z myślą o swoich kolegach pracujących z nim na kontrakcie.
W tym czasie organizował wycieczki m. in. do Berlina, Poczdamu, Drezna, Spreewaldu, Wernigerode, Thale i Quedlinburga.
jemy ojcowiznę” i Młodzieżowy
Turniej Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej. Najbardziej zasłużonym
działaczem żarskiego PTTK jest
Elżbieta Łobacz – Bącal obecna Prezes Zarządu PTTK w Żarach. Warto
podkreślić, ze wśród laureatów ogólnopolskich finałów konkursów znalazło się wielu uczniów z jasieńskich
i lubskich szkół. Wprawdzie owe
sukcesy należą bezpośrednio do opiekunów tych zespołów, ale nie zmienia
faktu, że pośrednio i do wszystkich
jasieńskich turystów. W końcu listopada 2017 roku odszedł „na wieczną
wędrówkę” Lech Żołnierczakiewicz.
Był wielkim pasjonatem kolarstwa,
pełnym energii, aktywnym działaczem oddanym turystyce. Na rowerze
zjechał wzdłuż i wszerz całą Polskę,
przejechał tysiące kilometrów. Znał
go cały klan miłośników jazdy rowerowej naszego kraju jako „Pirata”.
Miał wielkie plany, tryskał pomysłami
i optymizmem. Od grudnia 2017 roku
funkcję prezesa powierzono Barbarze
Szczepańskiej, sprawującej dotychczas funkcję wiceprezesa. Obecny
skład Koła PTTK „Włóczęga” w
Jasieniu to: Barbara Szczepańska –
Prezes, Krzysztof Rojek – wiceprezes,
Teresa Gołąb – sekretarz, Mariola
Żuława – skarbnik, Teresa Myśliwa
– prowadzenie strony internetowej.
Obecnie Koło liczy 27 członków z
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opłaconą składką, ale jego imprezy
są także otwarte dla przyjaciół, tym
samym więc krąg oddziaływania jest
znacznie szerszy. Wraz z upływem
czasu w sposób naturalny rośnie wiek
uczestników. W pierwszych latach
działalności notowano przewagę osób
aktywnych zawodowo, a od 2012 roku
większość stanowią emeryci. W 2000

roku Edward Rudnicki pomyślał, że
udostępni turystom dzikie źródełko,
które znał od dziecka. Poszedł z tym
pomysłem do jasieńskiego leśniczego

Jerzego Zgórskiego, ten wysłał go
do nadleśnictwa, tam uzyskał zgodę
od zastępcy nadleśniczego Józefa
Mikołajczyka. Po dziś dzień teren

Źródełka „Włóczęga” jest zadbany, a
woda, zbadana przez Sanepid, służy
mieszkańcom Jasienia i okolic.
Krzysztof Kowsz

Otwarte Mistrzostwa w szachach błyskawicznych odbyły się 17 lipca w Sulechowie. Wśród 59 startujących znalazło się
7 zawodników reprezentujących Lubski
Klub Szachowy CAISSA: Dariusz
Bieliński, Ryszard Gajdecki, Grzegorz
Kołodziejski, Maciej Kiełbratowski,
Ryszard Szydzik, Wiktor Fila i Eliasz
Wegnerski. Nasi szachiści praktycznie
zdominowali zawody. Bezapelacyjnym
zwycięzcą turnieju został Grzegorz Kołodziejski, który gromadząc 13,5 punktu
w 15 partiach i uzyskując ranking 2213
potwierdził bardzo duży potencjał i
efektywność systematycznego treningu!
Brawo!!! Walka o kolejne miejsce na

podium pomiędzy Dariuszem Bielińskim
a Włochem Giuseppe Sola budziła także
wielkie emocje. Jednak to nasz szachista
osiągnął w konsekwencji drugi wynik
turnieju (12 punktów), zdobywając tym
samym srebro! Ryszard Gajdecki zgromadził 9 punktów, zajmując 9 miejsce.
Maciej Kiełbratowski zdobył również
9 punktów, plasując się na 10 miejscu.
Ryszard Szydzik zakończył zmagania z
wynikiem 8,5 punktu, Eliasz Wegnerski
zgromadził 7 punktów, a Wiktor Fila uzyskał 6,5 punktu. Gratulujemy wszystkim
i życzymy kolejnych sukcesów!
M. Sienkiewicz

Zwycięzca turnieju Grzegorz Kołodziejski zdobył 13,5 punktu

W połowie 2001 roku władze miasta
Jasienia przekazały w użytkowanie
Koła nieczynną wieżę na miejskiej
górce (tzw. Górka Flothera).
Do dzisiaj wieża służy jako siedziba
i miejsce spotkań członków Koła.

W 2000 roku Edward Rudnicki pomyślał, że udostępni turystom dzikie źródełko, które znał od dziecka. Po dziś dzień
teren Źródełka „Włóczęga” jest zadbany, a woda, zbadana przez Sanepid, służy mieszkańcom Jasienia
i okolic (na zdjęciu z opiekunem źródełka Edwardem Rudnickim).
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Po raz kolejny nasi szachiści spisali się na medal

W FINALE OLIMPIJSKIM

Z czasem 3.32.67 , który jest rekordem
życiowym zawodnika z Lubska na
dystansie 1500 metrów uzyskanym w
Finale Olimpijskim, Michał Rozmys
zajął 8 miejsce. Super wynik w debiucie
olimpijskim. Brawo Michał !!!
Zanim do tego doszło w pierwszym
półfinale pobiegł Marcin Lewandowski
, jednak kontuzja łydki wyeliminowała
go z rywalizacji w finale, w drugim
półfinale biegł Michał Rozmys. I kolejny
pech. Polakowi spadł but i tak zakończył

rywalizację. Walczył dzielnie, ukończył
bieg, ale nie był w stanie nawiązać walki
i zajął ostatnie miejsce czasem - 3.54,53. Po 150 metrach poczułem, że but zjechał
mi z pięty, a po 200 metrach spadł mi ze
stopy. Los pokrzyżował plany - powiedział po biegu Michał. Polak decyzją
sędziów jednak został dopuszczony do
decydującej rozgrywki. Jury uznało, że
Polak zgubił but nie ze swojej winy i dostanie szansę w sobotnim finale. Michał
wystartował i pokazał, że ten finał po

Michał Rozmys z Lubska jest ósmym
zawodnikiem w finale Igrzysk
Olimpijskich w Tokio!
prostu mu się należał.

I.G.

JAN KRZYSZTOF DUDA WYGRAŁ
PUCHAR ŚWIATA W SZACHACH!!!

Jan Krzysztof Duda, po wygranej z
Rosjaninem Siergiejem Karjakinem w
rewanżowej partii finału, został triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. Pojedynek, rozegrany 5 sierpnia,
zakończył się po 30 posunięciach, co
można po prostu nazwać szachowym
nokautem tym bardziej, że Polak grał
„czarnymi”! Wcześniej, 23-letni arcymistrz z Wieliczki, wygrał w półfinale po
dogrywce z mistrzem świata Magnusem
Carlsenem. I to właśnie Norweg jako
pierwszy pogratulował Polakowi sukcesu
tuż po zakończeniu finałowego meczu w
Soczi. O komentarz do tego bezprecedensowego wydarzenia poprosiliśmy prezesa
Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA
Waldemara Szylko, z którym od lat promujemy na łamach naszego Magazynu
„królewską grę”. – Jan Krzysztof Duda
jest na ustach całego szachowego świata.
Polak zdobył Puchar Świata i przeszedł
do historii, mając 23 lata. Duda pokonał
w finale Siergieja Karjakina, Ukraińca
startującego w barwach Rosji. Pierwsza
partia finału zakończyła się remisem po
14 ruchach. W drugiej Polak pokonał
reprezentanta Rosji w 30 ruchach.
W drodze do ostatecznego zwycięstwa

Jan Krzysztof Duda dokonał epokowego zwycięstwa
w półfinale Duda pokonał Magnusa Carlsena, przerywając passę Norwega, który
wygrał 125 pojedynków z rzędu w ciągu
2 lat, 2 miesięcy i 10 dni. Zwycięstwo
23-letniego arcymistrza to największy
sukces Polaka w historii powojennych
szachów. Śmiało można stwierdzić, iż
Polak zmierza po tytuł Mistrza Świata.
Obserwuję tego zawodnika od lat (nawet
miałem przyjemność uczestniczyć z
nim przed laty w Mistrzostwach Europy
we Wrocławiu w szachach szybkich).
Progres jest zadziwiający. Uważam, że
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jedynym mankamentem jego gry jest
zbyt mały repertuar debiutowy w szeroko
rozumianym tego pojęciu. Powinien zatrudnić dwóch czy nawet trzech wybitych
arcymistrzów, aby wykonali konkretną
robotę a analizy przekazali Dudzie. Tak
zresztą czynią wszyscy mistrzowie świata
od lat. On powinien się skupić na taktyce,
strategii, kondycji i grze, bo niejednokrotnie udowodnił, że w szachy to on
już umie grać i wygrywać z najlepszymi
– podsumował W. Szylko.
Opr. M. Sienkiewicz
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DOZAMET NOWA SÓL - MLKS BUDOWLANI
LUBSKO 0:2 (MARCIN PIECH)

15 sierpnia 2021 - trybuny
wypełnione po brzegi,
orkiestra, fajerwerki,
a na stanowisku
komentatorskim sam
Dariusz Szpakowski. Czyli piłkarskie święto.

Obie drużyny rozpoczęły mecz z dużym
respektem do siebie, ostrożnie operując
piłką w środku pola. Z minuty na minutę
spotkanie nabierało tempa, opadła inauguracyjna trema i pojawiły się śmielsze ataki
po obu stronach. Pierwsi do głosu doszli
Nowosolanie, ale w dogodnej sytuacji
skrzydłowy gospodarzy uderzył daleko
obok bramki strzeżonej przez Szymona
Kondyckiego. Budowlani nie pozostawali
dłużni i najpierw Patryk Siwik wolejem
probował pokonać bramkarza gospodarzy, a następnie tuż przed końcem pierwszej połowy z dystansu sprawdzał Marcin
Piech - jego strzał zatrzymał się jednak na
poprzeczce. W pierwszej połowie warto
jeszcze odnotować jedną kontrowersyjna
sytuacje w polu karnym gospodarzy, kiedy piłkarz Dozametu dotknął piłkę ręką,
ale sędzia nie dopatrzył się kwalifikacji
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NASI MAJĄ BRĄZ!

Trener reprezentacji
Polski do lat 15 Rafał
Lasocki ogłosił listę
zawodników powołanych
na zgrupowanie
konsultacyjne, które
odbędzie się w dniach
16-19 sierpnia w
Szamotułach.
Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazł się wychowanek Budowlanych Lubsko Daniel Słobodzian,
aktualnie zawodnik Akademia Piłkarska
KGHM Zagłębie Lubin. Gratulujemy!
I.G.

Budowlani Lubsko przed meczem z Dozametem Nowa Sól
pod jedenastkę dla MLKSu.
W drugiej połowie drużyny szukały okazji
do zdobycia bramki, ale tego dnia obie defensywy wysoko postawiły poprzeczkę,
a jeżeli już udało się sforsować zasieki i
oddać celny strzał, to na posterunku byli
dobrze dysponowani bramkarze. Podob-

nie jak w pierwszej połowie pierwsi do
głosu doszli gospodarze, ale strzał rywala
piękna paradą piłki na rzut rożny sparował
Szymon Kondycki. Odpowiedział Piech,
ale jego strzał minimalnie minął bramkę
rywali. Na zegarze wybiła 65 minuta
spotkania, akcja Budowlanych lewą

stroną boiska, zagranie w pole karne i
jeden z piłkarzy gospodarzy odbija piłkę
ręką. Sędzia bez najmniejszego zawahania wskazuje „wapno”, które na bramkę
zamienia Marcin Piech. Po stracie bramki
Nowosolanie niesieni dopingiem swoich
kibiców ruszają na bramkę MLKSu. Bu-

dowlani jednak rozbijają atak za atakiem,
groźnie odpowiadając. W okolicach 80
minuty Marcin Piech pięknym strzałem z
ponad 20 metrów kończy widowisko i zapewnia pierwsze 3 punkty Budowlanym!
I.G.

TERMINARZ ZIELONOGÓRSKA KLASA OKRĘGOWA
KOLEJKA 1 - 14-15 SIERPNIA
Start Płoty - Pogoń Wschowa 14 sierpnia, 17:00
ŁKS Łęknica - Alfa Jaromirowice 14 sierpnia,
17:00
Unia Kunice (Żary) - Odra Bytom Odrzański 15
sierpnia, 17:00
Arka Nowa Sól - Budowlani Lubsko 15 sierpnia,
11:00
LZS Górzyn - Pogoń Przyborów 14 sierpnia,
17:00
Błękitni Ołobok - Tęcza Krosno Odrzańskie 15
sierpnia, 16:00
Sprotavia Szprotawa - TKKF Chynowianka Zielona Góra 14 sierpnia, 14:00
Zorza Ochla - Moczynianka Moczyń (Żagań) 14
sierpnia, 17:00
KOLEJKA 2 - 21-22 SIERPNIA
Pogoń Wschowa - Moczynianka Moczyń (Żagań)
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Zorza Ochla
Tęcza Krosno Odrzańskie - Sprotavia Szprotawa
Pogoń Przyborów - Błękitni Ołobok
Budowlani Lubsko - LZS Górzyn
Odra Bytom Odrzański - Arka Nowa Sól
Alfa Jaromirowice - Unia Kunice (Żary)
Start Płoty - ŁKS Łęknica
KOLEJKA 3 - 28-29 SIERPNIA
ŁKS Łęknica - Pogoń Wschowa
Unia Kunice (Żary) - Start Płoty
Arka Nowa Sól - Alfa Jaromirowice
LZS Górzyn - Odra Bytom Odrzański
Błękitni Ołobok - Budowlani Lubsko
Sprotavia Szprotawa - Pogoń Przyborów
Zorza Ochla - Tęcza Krosno Odrzańskie
Moczynianka Moczyń (Żagań) - TKKF Chynowianka Zielona Góra
KOLEJKA 4 - 4-5 WRZEŚNIA
Pogoń Wschowa - TKKF Chynowianka Zielona
Góra
Tęcza Krosno Odrzańskie - Moczynianka Moczyń
(Żagań)
Pogoń Przyborów - Zorza Ochla
Budowlani Lubsko - Sprotavia Szprotawa
Odra Bytom Odrzański - Błękitni Ołobok
Alfa Jaromirowice - LZS Górzyn
Start Płoty - Arka Nowa Sól
ŁKS Łęknica - Unia Kunice (Żary)
KOLEJKA 5 - 11-12 WRZEŚNIA
Unia Kunice (Żary) - Pogoń Wschowa
Arka Nowa Sól - ŁKS Łęknica
LZS Górzyn - Start Płoty
Błękitni Ołobok - Alfa Jaromirowice
Sprotavia Szprotawa - Odra Bytom Odrzański
Zorza Ochla - Budowlani Lubsko
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Pogoń Przyborów
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Tęcza Krosno
Odrzańskie
KOLEJKA 6 - 18-19 WRZEŚNIA
Pogoń Wschowa - Tęcza Krosno Odrzańskie
Pogoń Przyborów - TKKF Chynowianka Zielona
Góra
Budowlani Lubsko - Moczynianka Moczyń

POWOŁANIE NA
ZGRUPOWANIE
KONSULTACYJNE DO
KADRY POLSKI U-15

(Żagań)
Odra Bytom Odrzański - Zorza Ochla
Alfa Jaromirowice - Sprotavia Szprotawa
Start Płoty - Błękitni Ołobok
ŁKS Łęknica - LZS Górzyn
Unia Kunice (Żary) - Arka Nowa Sól
KOLEJKA 7 - 25-26 WRZEŚNIA
Arka Nowa Sól - Pogoń Wschowa
LZS Górzyn - Unia Kunice (Żary)
Błękitni Ołobok - ŁKS Łęknica
Sprotavia Szprotawa - Start Płoty
Zorza Ochla - Alfa Jaromirowice
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Odra Bytom
Odrzański
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Budowlani
Lubsko
Tęcza Krosno Odrzańskie - Pogoń Przyborów
KOLEJKA 8 - 2-3 PAŹDZIERNIKA
Pogoń Wschowa - Pogoń Przyborów
Budowlani Lubsko - Tęcza Krosno Odrzańskie
Odra Bytom Odrzański - TKKF Chynowianka
Zielona Góra
Alfa Jaromirowice - Moczynianka Moczyń (Żagań)
Start Płoty - Zorza Ochla
ŁKS Łęknica - Sprotavia Szprotawa
Unia Kunice (Żary) - Błękitni Ołobok
Arka Nowa Sól - LZS Górzyn
KOLEJKA 9 - 9-10 PAŹDZIERNIKA
LZS Górzyn - Pogoń Wschowa
Błękitni Ołobok - Arka Nowa Sól
Sprotavia Szprotawa - Unia Kunice (Żary)
Zorza Ochla - ŁKS Łęknica
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Start Płoty
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Alfa Jaromirowice
Tęcza Krosno Odrzańskie - Odra Bytom Odrzański
Pogoń Przyborów - Budowlani Lubsko
KOLEJKA 10 - 16-17 PAŹDZIERNIKA
Pogoń Wschowa - Budowlani Lubsko
Odra Bytom Odrzański - Pogoń Przyborów
Alfa Jaromirowice - Tęcza Krosno Odrzańskie
Start Płoty - TKKF Chynowianka Zielona Góra
ŁKS Łęknica - Moczynianka Moczyń (Żagań)
Unia Kunice (Żary) - Zorza Ochla
Arka Nowa Sól - Sprotavia Szprotawa
LZS Górzyn - Błękitni Ołobok
KOLEJKA 11 - 23-24 PAŹDZIERNIKA
Błękitni Ołobok - Pogoń Wschowa
Sprotavia Szprotawa - LZS Górzyn
Zorza Ochla - Arka Nowa Sól
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Unia Kunice (Żary)
TKKF Chynowianka Zielona Góra - ŁKS Łęknica
Tęcza Krosno Odrzańskie - Start Płoty
Pogoń Przyborów - Alfa Jaromirowice
Budowlani Lubsko - Odra Bytom Odrzański
KOLEJKA 12 - 30-31 PAŹDZIERNIKA
Pogoń Wschowa - Odra Bytom Odrzański
Alfa Jaromirowice - Budowlani Lubsko
Start Płoty - Pogoń Przyborów
ŁKS Łęknica - Tęcza Krosno Odrzańskie
Unia Kunice (Żary) - TKKF Chynowianka Zielona

Góra
Arka Nowa Sól - Moczynianka Moczyń (Żagań)
LZS Górzyn - Zorza Ochla
Błękitni Ołobok - Sprotavia Szprotawa
KOLEJKA 13 - 6-7 LISTOPADA
Sprotavia Szprotawa - Pogoń Wschowa
Zorza Ochla - Błękitni Ołobok
Moczynianka Moczyń (Żagań) - LZS Górzyn
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Arka Nowa Sól
Tęcza Krosno Odrzańskie - Unia Kunice (Żary)
Pogoń Przyborów - ŁKS Łęknica
Budowlani Lubsko - Start Płoty
Odra Bytom Odrzański - Alfa Jaromirowice
KOLEJKA 14 - 13-14 LISTOPADA
Pogoń Wschowa - Alfa Jaromirowice
Start Płoty - Odra Bytom Odrzański
ŁKS Łęknica - Budowlani Lubsko
Unia Kunice (Żary) - Pogoń Przyborów
Arka Nowa Sól - Tęcza Krosno Odrzańskie
LZS Górzyn - TKKF Chynowianka Zielona Góra
Błękitni Ołobok - Moczynianka Moczyń (Żagań)
Sprotavia Szprotawa - Zorza Ochla
KOLEJKA 15 - 20-21 LISTOPADA
Zorza Ochla - Pogoń Wschowa
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Sprotavia Szprotawa
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Błękitni
Ołobok
Tęcza Krosno Odrzańskie - LZS Górzyn
Pogoń Przyborów - Arka Nowa Sól
Budowlani Lubsko - Unia Kunice (Żary)
Odra Bytom Odrzański - ŁKS Łęknica
Alfa Jaromirowice - Start Płoty
KOLEJKA 16
Pogoń Wschowa - Start Płoty
Alfa Jaromirowice - ŁKS Łęknica
Odra Bytom Odrzański - Unia Kunice (Żary)
Budowlani Lubsko - Arka Nowa Sól
Pogoń Przyborów - LZS Górzyn
Tęcza Krosno Odrzańskie - Błękitni Ołobok
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Sprotavia
Szprotawa
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Zorza Ochla
KOLEJKA 17
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Pogoń Wschowa
Zorza Ochla - TKKF Chynowianka Zielona Góra
Sprotavia Szprotawa - Tęcza Krosno Odrzańskie
Błękitni Ołobok - Pogoń Przyborów
LZS Górzyn - Budowlani Lubsko
Arka Nowa Sól - Odra Bytom Odrzański
Unia Kunice (Żary) - Alfa Jaromirowice
ŁKS Łęknica - Start Płoty
KOLEJKA 18
Pogoń Wschowa - ŁKS Łęknica
Start Płoty - Unia Kunice (Żary)
Alfa Jaromirowice - Arka Nowa Sól
Odra Bytom Odrzański - LZS Górzyn
Budowlani Lubsko - Błękitni Ołobok
Pogoń Przyborów - Sprotavia Szprotawa
Tęcza Krosno Odrzańskie - Zorza Ochla
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Moczynianka
Moczyń (Żagań)

KOLEJKA 19
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Pogoń Wschowa
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Tęcza Krosno
Odrzańskie
Zorza Ochla - Pogoń Przyborów
Sprotavia Szprotawa - Budowlani Lubsko
Błękitni Ołobok - Odra Bytom Odrzański
LZS Górzyn - Alfa Jaromirowice
Arka Nowa Sól - Start Płoty
Unia Kunice (Żary) - ŁKS Łęknica
KOLEJKA 20
Pogoń Wschowa - Unia Kunice (Żary)
ŁKS Łęknica - Arka Nowa Sól
Start Płoty - LZS Górzyn
Alfa Jaromirowice - Błękitni Ołobok
Odra Bytom Odrzański - Sprotavia Szprotawa
Budowlani Lubsko - Zorza Ochla
Pogoń Przyborów - Moczynianka Moczyń (Żagań)
Tęcza Krosno Odrzańskie - TKKF Chynowianka
Zielona Góra
KOLEJKA 21
Tęcza Krosno Odrzańskie - Pogoń Wschowa
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Pogoń Przyborów
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Budowlani
Lubsko
Zorza Ochla - Odra Bytom Odrzański
Sprotavia Szprotawa - Alfa Jaromirowice
Błękitni Ołobok - Start Płoty
LZS Górzyn - ŁKS Łęknica
Arka Nowa Sól - Unia Kunice (Żary)
KOLEJKA 22
Pogoń Wschowa - Arka Nowa Sól
Unia Kunice (Żary) - LZS Górzyn
ŁKS Łęknica - Błękitni Ołobok
Start Płoty - Sprotavia Szprotawa
Alfa Jaromirowice - Zorza Ochla
Odra Bytom Odrzański - Moczynianka Moczyń
(Żagań)
Budowlani Lubsko - TKKF Chynowianka Zielona
Góra
Pogoń Przyborów - Tęcza Krosno Odrzańskie
KOLEJKA 23
Pogoń Przyborów - Pogoń Wschowa
Tęcza Krosno Odrzańskie - Budowlani Lubsko
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Odra Bytom
Odrzański
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Alfa Jaromirowice
Zorza Ochla - Start Płoty
Sprotavia Szprotawa - ŁKS Łęknica
Błękitni Ołobok - Unia Kunice (Żary)
LZS Górzyn - Arka Nowa Sól
KOLEJKA 24
Pogoń Wschowa - LZS Górzyn
Arka Nowa Sól - Błękitni Ołobok
Unia Kunice (Żary) - Sprotavia Szprotawa
ŁKS Łęknica - Zorza Ochla
Start Płoty - Moczynianka Moczyń (Żagań)
Alfa Jaromirowice - TKKF Chynowianka Zielona
Góra
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Odra Bytom Odrzański - Tęcza Krosno Odrzańskie
Budowlani Lubsko - Pogoń Przyborów
KOLEJKA 25
Budowlani Lubsko - Pogoń Wschowa
Pogoń Przyborów - Odra Bytom Odrzański
Tęcza Krosno Odrzańskie - Alfa Jaromirowice
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Start Płoty
Moczynianka Moczyń (Żagań) - ŁKS Łęknica
Zorza Ochla - Unia Kunice (Żary)
Sprotavia Szprotawa - Arka Nowa Sól
Błękitni Ołobok - LZS Górzyn
KOLEJKA 26
Pogoń Wschowa - Błękitni Ołobok
LZS Górzyn - Sprotavia Szprotawa
Arka Nowa Sól - Zorza Ochla
Unia Kunice (Żary) - Moczynianka Moczyń (Żagań)
ŁKS Łęknica - TKKF Chynowianka Zielona Góra
Start Płoty - Tęcza Krosno Odrzańskie
Alfa Jaromirowice - Pogoń Przyborów
Odra Bytom Odrzański - Budowlani Lubsko
KOLEJKA 27
Odra Bytom Odrzański - Pogoń Wschowa
Budowlani Lubsko - Alfa Jaromirowice
Pogoń Przyborów - Start Płoty
Tęcza Krosno Odrzańskie - ŁKS Łęknica
TKKF Chynowianka Zielona Góra - Unia Kunice
(Żary)
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Arka Nowa Sól
Zorza Ochla - LZS Górzyn
Sprotavia Szprotawa - Błękitni Ołobok
KOLEJKA 28
Pogoń Wschowa - Sprotavia Szprotawa
Błękitni Ołobok - Zorza Ochla
LZS Górzyn - Moczynianka Moczyń (Żagań)
Arka Nowa Sól - TKKF Chynowianka Zielona Góra
Unia Kunice (Żary) - Tęcza Krosno Odrzańskie
ŁKS Łęknica - Pogoń Przyborów
Start Płoty - Budowlani Lubsko
Alfa Jaromirowice - Odra Bytom Odrzański
KOLEJKA 29
Alfa Jaromirowice - Pogoń Wschowa
Odra Bytom Odrzański - Start Płoty
Budowlani Lubsko - ŁKS Łęknica
Pogoń Przyborów - Unia Kunice (Żary)
Tęcza Krosno Odrzańskie - Arka Nowa Sól
TKKF Chynowianka Zielona Góra - LZS Górzyn
Moczynianka Moczyń (Żagań) - Błękitni Ołobok
Zorza Ochla - Sprotavia Szprotawa
KOLEJKA 30
Pogoń Wschowa - Zorza Ochla
Sprotavia Szprotawa - Moczynianka Moczyń
(Żagań)
Błękitni Ołobok - TKKF Chynowianka Zielona
Góra
LZS Górzyn - Tęcza Krosno Odrzańskie
Arka Nowa Sól - Pogoń Przyborów
Unia Kunice (Żary) - Budowlani Lubsko
ŁKS Łęknica - Odra Bytom Odrzański
Start Płoty - Alfa Jaromirowice

Wychowanek Budowlanych
Daniel Słobodzian

TURNIEJ
W GRABIKU

Brązowi medaliści UKS ZST
Pięć brązowych medali przywieźli
nasi zawodnicy UKS ZST z Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików
w zapasach w stylu klasycznym XI
IZERY CUP, która odbyła się 26

czerwca w Starej Kamienicy. Stanisław Troczyński , Mateusz Kaszkur ,
Jakub Tołłoczko , Aleksander Wrona
oraz Hubert Słomian wywalczyli trzecie miejsca. Tuż za podium - Szymon

Mytyś . W zawodach wzięło udział
ponad 120 zawodników z 15 klubów.
M.S.

NARESZCIE COŚ RUSZYŁO

7 sierpnia nasi podopieczni Damiana Dworczaka zajęli drugie miejsce w silnie
obsadzonym turnieju w Grabiku. Gratulacje dla zawodników i trenera.
I.G.

NOWY ZAWODNIK
BUDOWLANYCH LUBSKO
Dawid Szyja
wzmacnia szeregi
Budowlanych
Lubsko.
Dawid w ostatnich latach
reprezentował barwy Sparty
Mierków, w której bez wątpienia odgrywał kluczową role.
Witamy w nowym zespole,
życzymy powodzenia i sukcesów sportowych.
I.G.

Dawid Szyja – nowy zawodnik
Budowlanych.

Po wielu miesiącach nakazów i zakazów związanych z pandemią liczba
nowych zachorowań zmniejszyła się na
tyle, by można było zbliżyć się do tzw.
normalności. My, słuchacze lubskiego
UTW, wykorzystaliśmy ten moment.
Zorganizowaliśmy ósmą już Międzynarodową Senioriadę czyli święto sportu
dla seniorów z Lubska i okolic, a także
dla naszych Partnerów projektowych.
Nie wszyscy Oni mogli do nas dotrzeć z
wiadomych przyczyn. Niezawodni byli
jak zwykle Czesi, Słowacy i Hiszpanie.
Do nas dołączyli również niezawodni
Słuchacze sulechowskiego UTW, członkowie lubskiego klubu Senior+ a także
grupa osób z Brodów-Senior, działająca
przy bibliotece w Brodach. W sumie
w zmaganiach sportowych uczestniczyło 69 osób. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za przybycie i dostarczenie
pozytywnych emocji. Naszą senioriadę
zaszczycili swoją obecnością pan starosta
żarski Józef Radzion, pan burmistrz Lubska, Janusz Dudojć, pani Elżbieta Haściło, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych, pani Lidia Rogacewicz,
kierownik lubskiego MOPSU, jak również pan Robert Ściłba , dyrektor OSIR w
Lubsku, a także pan Paweł Skrzypczyński, dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury. Święto nasze uświetnili też lubscy
zapaśnicy pod kierunkiem trenera, pana
Mirosława Sawickiego. Dziękujemy
zawodnikom i opiekunowi. Pani Lidia
Czyż, jak zawsze, poprowadziła zumbę.
Dziękujemy. Konkurencje były podobne
do ubiegłorocznych. Tzn. do tych sprzed
2 lat. Zespołowe kręgle i boccia(rzucanie
kolorowych kulek jak najbliżej białej).
Konkurencje indywidualne to skakanie
na skakance z miarą, dart tj. rzut lotką
do tarczy, rzut piłką do kosza, strzał do
bramki piłką nożną, serso, hula-hop na

W zmaganiach sportowych
uczestniczyło 69 osób
czas, unihokej(strzelanie do małej bramki
kijem hokejowym.) Wszyscy zawodnicy
spisali się na medal. Opiekunami stanowisk byli zapaśnicy. Ukłony dla Was.
Polecamy się na przyszłość. Zawody
przebiegły bez zakłóceń i tak sprawnie,
że chwilami nie mogłam nadążyć z podliczaniem punktów. I biegać do głównego
sędziego po cenne podpisy(pan Mirek).
Potem pracowała Komisja wyłaniająca
zwycięzców. W tak zwanym międzyczasie wykwalifikowana siła medyczna
w postaci przemiłej pani Wandy Trotzer
mierzyła chętnym ciśnienie i poziom
cukru we krwi. Wielkie dzięki. Następnie
podzieliliśmy się na 2 grupy obiadowe. I

jak zwykle po kolei udaliśmy się na obiad
do baru "U Zosi". Po obiedzie nastąpiła
dekoracja zwycięzców. Pucharami,
medalami, dyplomami. Niestety nie dla
wszystkich uczestników nagród starczyło. Ale wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
Bo znów chciało nam się chcieć. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli.
Potem, wieczorem, dla relaksu poszliśmy
do Duetu na balety .Nie do białego rana,
bo rano mieliśmy projektowy wyjazd.
Ale o tym już nie ja. Do następnego roku
,Drodzy Państwo!!!
Koszałek-Opałek

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
Bo znów chciało nam się chcieć.
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NALEWKA
Z ARONII

SKŁADNIKI
• 0,5 kg owoców aronii,
• 0,5 l spirytusu,

• 0,6 kg cukru,
• sok z jednej cytryny,
• około 100 liści aronii

KRZYŻÓWKA NR 7-8 (366-367) 2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki z nr 6/365 ML jest hasło: "DZIEŃ GORĄCEGO LATA".
Nagrody wylosowali: Ewa Gryziec z Lubska, Kazimierz Potocki z Górzyna.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród.
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PRZYGOTOWANIE
Owoce umyć, osuszyć, włożyć do zamrażarki na 12 godzin. Wrzucić do
garnka razem z liśćmi, dodać szklankę wody, gotować 10-15 minut.
Zostawić w temperaturze pokojowej
na 12 godzin, Odcedzić, dodać sok
z cytryny. Owoce oddzielić od liści
i ponownie zagotować z cukrem i 3
szklankami wody, przecedzić, owoce
wyrzucić. Powstały wywar przestudzić, dodać uzyskany wcześniej sok z
cytryną i spirytus, zamieszać. Rozlać
do butelek. Nalewka jest gotowa do
spożycia po 6 miesiącach leżakowania w ciemnym, chłodnym miejscu.
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SMACZNEGO
I DUŻO ZDROWIA!!!
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NZOZ VITAMED

Przyjmują lekarze:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
lek. Ireneusz Dębski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej
UWAGA! od 1 czerwca br. czynna jest PORADNIA KARDIOLOGICZNA
- Ireneusz Dębski (wizyty prywatne)

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

Poziomo: 1. Syn Zeusa i Antiopy,
brat Amfiona, 7. Opiekun prawny,
8. Wino jak opłata, 9. Oszlifowany
diament, 10. Mogą być zdjęciowe,
wyjazdowe, 11. Epoka jury, 14.
Jednostka monetarna Birmy, 17.
Wystaje z poroża, 19. Jednostka
monetarna Indii, 20. Skrzynia do
przechowywania żywych ryb, 21.
Wejście do czołgu, 22. Ludwik z
Desy, 23. Przesyła dane, biurowy
dalekopis, 24. Kochanka Nerona,
27. Materiał opałowy, 31. Warstwa, skupisko kopaliny, 32. Przysposobienie, usynowienie dziecka,
33. Nina, francuska projektantka
mody, 34. Dzielnica Gdańska, 35.
Płaski statek rzeczny.
Pionowo: 1. Notatka, 2. Podróżuje
autokarem, 3. Część zamknięta
skrzyni, 4. Długie włosy na głowie i szyi konia, 5. Szkło, imitacja
drogich kamieni, 6. Żona brata, 12.
Choleryk, raptus, 13. „… większa
niż życie”, 15. Jorge (1906-1978)
pisarz ekwadorski, 16. Odgłos
łamanych gałęzi, 18. Krztyna,
minimum energii, 23. Zasoby
pieniężne, stan majątkowy firmy,
25. Pracownik szwalni, 26. Imię
Flinty, 28. „Przyszywany” tata,
29. Zając łowny, 30. Największa
rzeka Francji.
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Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO
Czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci umówieni na godzinę, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ

Litery z kratek ze strzałką
wpisane w kolumnę obok
krzyżówki dadzą rozwiązanie,
które należy przesłać na adres
redakcji do 31 sierpnia br.
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NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA 68-300 Lubsko

KSIĘGARNIA ALP

Renata i Przemysław Jędryczkowscy

Krakowskie Przedmieście 3
tel. 68 457 36 76
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800 Sb. 1000 - 1400

NASZE WALORY TO PRZEDE WSZYSTKIM:
SZEROKI ASORTYMENT,
ATRAKCYJNE CENY,
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
ORAZ MIŁA I PROFESJONALNA
OBSŁUGA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W OFERCIE M.IN. POSIADAMY:
- ARTYKUŁY SZKOLNE I BIUROWE
- GALANTERIĘ PAPIERNICZĄ
- ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE
- WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
- PODRĘCZNIKI SZKOLNE

- USŁUGI KSERO
- ZABAWKI DLA DZIECI
- AKCESORIA ARTYSTYCZNE,
PLASTYCZNE I DEKORACYJNE
- UPOMINKI I PREZENTY

MIESIĘCZNIK REDAGUJE KOLEGIUM W SKŁADZIE:
Redaktor naczelny - Anna Rosińska.
Dziennikarze stali - Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kowsz, Manuela Konieczka,
Ireneusz Gumienny.
Współpracownicy: Adam Bolesław Wierzbicki.
DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.
Adres redakcji: 68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2, tel. 601 815 840 (kontakt telefoniczny - jeżeli nie możemy odebrać
- oddzwonimy),www.magazyn-lubski.pl e-mail: ml@lubsko.pl facebook.com/MagazynLubski
Wydawca: Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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